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ВСТУП 

 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Податкове 

право» розроблена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки «бакалавра» напряму підготовки 6.030401 

«Правознавство», 6.030401 і «Правознавство» / спеціальності 

081 «Право». 
Предметом вивчення навчальної дисципліни «Податкове 

право» є сукупність правовідносин, що виникають у сфері справляння 

податків і зборів. 

Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни 
визначаються інтегральним характером дисципліни, 

міждисциплінарним дискурсом. Дисципліна «Податкове право» 

перебуває у тісному взаємозв’язку з іншими галузями права: 

конституційним, адміністративним, фінансовим, цивільним тощо. 

Зв’язок податкового права із конституційним правом простежується 

через встановлення конституційно-правових принципів, що знаходять 

свій подальший розвиток у податковому законодавстві. Податкове та 

адміністративне право зближує схожість методу правового 

регулювання. Більш того, у певних випадках норми адміністративного 

права виступають в якості загальних щодо податково-правових норм. 

Це зумовлено тим, що оподаткування представляє собою частину 

системи державного управління. Податкове, як і цивільне право, 

регулює майнові відносини, пов’язані з інститутом власності. 

Дисципліна не є ізольованою і від інших юридичних дисциплін. 

Таким чином, дисципліна «Податкове право» спрямована на 

досягнення необхідного рівня знань у студентів в галузі 

оподаткування, оскільки перетворення в соціально-економічних 

відносинах в Україні вимагає змін і в підготовці фахівців-юристів. Її 

вивчення сприятиме поширенню правосвідомості фахівців у галузі 

права, підвищенню їх загальної і правової культури.  

Зміст навчальної дисципліни розкривається в 18 темах, які 

поділяються на два модулі: 

Модуль 1. Загальні питання регламентації відносин у сфері 

справляння податків і зборів, 

Модуль 2. Правове регулювання окремих видів податків та 

зборів.  

Метою викладання навчальної дисципліни «Податкове право» 

є формування у майбутніх фахівців належного рівня правових знань, 
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системи професійних навичок та умінь щодо практичного 

застосування положень податкового законодавства. 

Завдання вивчення навчальної дисципліни «Податкове право» 

полягають у розкритті предмета податкового права, його джерел, 

основних принципів, визначення правового статусу суб’єктів 

податкового права, набуття вмінь щодо використання норм 

податкового права під час аналізу практичних ситуацій. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти 

повинні: 

знати поняття предмету, системи, методу правового 

регулювання податкових правовідносин та їх основні характеристики; 

джерела податкового права України; принципи податкового права; 

характерні властивості податкової норми та її структура; особливості 

податково-правової санкції; правовий статус суб’єктів податкового 

права; поняття та принципи побудови податкової системи; основні, 

додаткові, факультативні елементи правового механізму податку та 

збору; окремі види податків та зборів та їх загальна характеристика; 

вміти орієнтуватися в системі податкового права; правильно 

тлумачити та застосовувати норми права; виявляти тенденції 

юридичної практики та оцінювати її з точки зору відповідності 

закону; аналізувати норми податкового законодавства та правильно 

документувати результати. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 108 годин, 3 

кредита ЄКТС.  

Робоча навчальна програма розроблена відповідно до 

програми навчальної дисципліни «Податкове право», схваленою 

Вченою радою ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі» 29 червня 2016 року, протокол № __. 
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Розділ 1. Загальна характеристика навчальної дисципліни 

Таблиця 1. Загальна характеристика навчальної дисципліни  

«Податкове право» для студентів напряму підготовки  

6.030401 «Правознавство», 6.030401і «Правознавство» 

Характеристика навчальної дисципліни 

1. Кількість кредитів за ECTS – 3. 

2. Кількість модулів:  денна –  2, заочна  – 2 

3. Нормативна (варіативна) відповідно до навчального плану – 

вибіркова 

4. Курс: денна – 4, заочна  –  3/5   

5. Семестр: денна – 1, заочна – 2 

6. Денна форма навчання, годин: 108 загальна кількість: 

1 семестр –                                2 семестр – 108 

- лекції:  

1 семестр –  

2 семестр – 18 

- практичні (семінарські, лабораторні) заняття:  

1 семестр –  

2 семестр – 30 

- самостійна робота:   

1 семестр –  

2 семестр – 46 

- вид підсумкового контролю:  

1 семестр – 

2 семестр – ПМК (залік) 

- кількість годин на тиждень:  

1 семестр –                                   2 семестр – 4 

- кількість годин ІКР: 

1 семестр  – 

2 семестр  – 14 

7. Заочна форма навчання, годин:  108 загальна кількість: 

1 семестр –         2 семестр – 108 

- лекції:  

1 семестр –         2 семестр – 6 

- практичні (семінарські, лабораторні) заняття:  

1 семестр –         2 семестр – 6 

- самостійна робота:  1 семестр –            2 семестр – 96 

- вид підсумкового контролю: 1 семестр –     2 семестр – ПМК (залік). 
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Розділ 2. Робочий графік навчальної дисципліни на семестр 

Таблиця 2. Робочий графік навчальної дисципліни «Податкове право» 

на 2 семестр для студентів денної форми навчання напряму підготовки 

6.030401і «Правознавство»  
 

Вид навчального 

заняття 

Тижнів, годин 

1   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. Аудиторне – 

54 год., у т.ч.: 

 

                

- лекція – 18 год. 4 2  2  2  2  2  2  2   

- семінарське – 

 30 год. 
 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2. Самостійна 

робота студента – 

46 год., у т.ч. 

                

- виконання 

домашніх завдань 
2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 

- підготовка до 

семінарських 

занять 

 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 2 

3. Індивідуально-

консультативна 

робота 

   2  2  2  2  2  2  2 

4. Проведення 

контрольної 

модульної  роботи 

         Х      Х 

5. Форма 

контролю: 
                

- залік                Х 
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Розділ 3. Тематичний план навчальної дисципліни  з розподілом 

навчального часу за видами навчальних занять 

Таблиця 3. Тематичний план навчальної дисципліни «Податкове 

право» для студентів денної форми навчання напряму підготовки  

6.030401і «Правознавство»  

№
 з

/п
 

 

 

 

Назва розділу, модуля, теми 

Кількість годин за 

видами занять 

р
а

зо
м

 аудиторні позааудиторні 

л
е
к

ц
ії

 

с
е
м

ін
а

р
-

с
ь

к
і 

Ін
д
и

в
і-

 

д
у
а
л

ь
н

о
 –

 

к
о
н

су
л

ь
-

т
а
т
и

в
н

а
 

р
о
б
о
т
а
 

са
м

о
ст

ій
н

а
  

р
о
б
о
т
а
 

Модуль 1. Загальні питання регламентації відносин у сфері справляння  

податків і зборів 

1 Податкове право як інститут фінансового 
права 

4 2 - - 2 

2 Податково - правові норми та податкове 

законодавство 
6 2 2 - 2 

3 Правове регулювання податкової системи 
України 

6 - 2 2 2 

4 Правовий статус контролюючих органів та 

органів стягнення 
6 2 2 - 2 

5 Правова природа обов’язкових платежів 6 - 2 2 2 

6 Правовий механізм податку 8 2 2 - 4 

7 Правове регулювання додаткових 

елементів правового механізму податку 
8 2 2 - 4 

8 Податковий обов’язок 6 - 2 2 2 

9 Погашення податкового боргу 8 - 2 2 4 

10 Податковий контроль  8 2 2 - 4 

11 Відповідальність за порушення 

податкового законодавства 
6 - 2 2 2 

 Усього 72 12 20 10 30 
Модуль 2. Правове регулювання окремих видів податків та зборів 

12 Правові засади оподаткування прибутку 

підприємств 
6 2 2 - 2 

13 Правові засади оподаткування доходів 

фізичних осіб 
6 - 2 2 2 

14 Правове регулювання непрямого 

оподаткування в Україні 
6 - 2 - 4 

15 Екологічний податок, рентна плата та мито 

як різновиди загальнодержавних 

обов’язкових платежів 

4 2 - - 2 

16 Правове регулювання місцевих податків та 

зборів. 
4 - 2 - 2 

17 Правове регулювання майнових податків в 

Україні 
4 - 2 - 2 

18 Правові засади застосування спрощеної 

системи оподаткування, обліку та звітності 
6 2 - 2 2 

 Усього 36 6 10 4 16 

 Разом із дисципліни 108 18 30 14 46 
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Таблиця 4. Тематичний план навчальної дисципліни  

«Податкове право» для студентів заочної форми навчання  

напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»,  

6.030401і «Правознавство»  

№
 з

/п
 

 

 

 

Назва розділу, модуля, теми 

Кількість годин за 

видами занять 

р
а

зо
м

 аудиторні позааудиторні 

л
е
к

ц
ії

 

с
е
м

ін
а

р
-

с
ь

к
і 

Ін
д
и

в
і-

 

д
у
а
л

ь
н

о
 –

 

к
о
н

су
л

ь
-

т
а
т
и

в
н

а
 

р
о
б
о
т
а
 

са
м

о
ст

ій
н

а
  

р
о
б
о
т
а
 

Модуль 1. Загальні питання регламентації відносин у сфері справляння  

податків і зборів 

1 Податкове право як інститут фінансового 

права 
4 - - - 4 

2 Податково - правові норми та податкове 
законодавство 

6 - 2 - 4 

3 Правове регулювання податкової системи 

України 
6 - - - 6 

4 Правовий статус контролюючих органів та 
органів стягнення 

8 2 - - 6 

5 Правова природа обов’язкових платежів 8 - 2 - 6 

6 Правовий механізм податку 9 2 - - 7 

7 Правове регулювання додаткових 

елементів правового механізму податку 
7 - - - 7 

8 Податковий обов’язок 6 - - - 6 

9 Погашення податкового боргу 6 - - - 6 

10 Податковий контроль  6 - - - 6 

11 Відповідальність за порушення 
податкового законодавства 

6 - - - 6 

 Усього 72 4 4 - 64 
Модуль 2. Правове регулювання окремих видів податків та зборів 

12 Правові засади оподаткування прибутку 

підприємств 
7 2  - 5 

13 Правові засади оподаткування доходів 

фізичних осіб 
5 - - - 5 

14 Правове регулювання непрямого 

оподаткування в Україні 
5 - - - 5 

15 Екологічний податок, рентна плата та мито 

як різновиди загальнодержавних 
обов’язкових платежів 

4 - - - 4 

16 Правове регулювання місцевих податків та 

зборів. 
5 - - -   5 

17 Правове регулювання майнових податків в 
Україні 

6 - 2 - 4 

18 Правові засади застосування спрощеної 

системи оподаткування, обліку та звітності 
4 - - - 4 

 Усього 36 2 2 - 32 

 Разом із дисципліни 108 6 6 - 96 
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Таблиця 5. Тематичний план навчальної дисципліни «Податкове 

право» для студентів Черкаського локального центру дистанційного 

навчання напряму підготовки 6.030401і «Правознавство»  

№
 з

/п
 

 

 

 

Назва розділу, модуля, теми 

Кількість годин за 

видами занять 

р
а

зо
м

 аудиторні позааудиторні 

л
е
к

ц
ії

 

с
е
м

ін
а

р
-

с
ь

к
і 

Ін
д
и

в
і-

 

д
у
а
л

ь
н

о
 –

 

к
о
н

су
л

ь
-

т
а
т
и

в
н

а
 

р
о
б
о
т
а
 

са
м

о
ст

ій
н

а
  

р
о
б
о
т
а
 

Модуль 1. Загальні питання регламентації відносин у сфері справляння  

податків і зборів 

1 Податкове право як інститут фінансового 

права 
4 - - - 4 

2 Податково - правові норми та податкове 

законодавство 
6 - 2 - 4 

3 Правове регулювання податкової системи 
України 

6 - - - 6 

4 Правовий статус контролюючих органів та 

органів стягнення 
8 2 - - 6 

5 Правова природа обов’язкових платежів 8 - 2 - 6 

6 Правовий механізм податку 9 2 - - 7 

7 Правове регулювання додаткових 
елементів правового механізму податку 

7 - - - 7 

8 Податковий обов’язок 6 - - - 6 

9 Погашення податкового боргу 6 - - - 6 

10 Податковий контроль  6 - - - 6 

11 Відповідальність за порушення 

податкового законодавства 
6 - - - 6 

 Усього 72 4 4 - 64 
Модуль 2. Правове регулювання окремих видів податків та зборів 

12 Правові засади оподаткування прибутку 

підприємств 
7 2  - 5 

13 Правові засади оподаткування доходів 
фізичних осіб 

5 - - - 5 

14 Правове регулювання непрямого 

оподаткування в Україні 
5 - - - 5 

15 Екологічний податок, рентна плата та мито 
як різновиди загальнодержавних 

обов’язкових платежів 

4 - - - 4 

16 Правове регулювання місцевих податків та 
зборів. 

5 - - -   5 

17 Правове регулювання майнових податків в 

Україні 
6 - 2 - 4 

18 Правові засади застосування спрощеної 
системи оподаткування, обліку та звітності 

4 - - - 4 

 Усього 36 2 2 - 32 

 Разом із дисципліни 108 6 6 - 96 
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Розділ 4. Технологічна карта тематичного плану навчальної 

дисципліни 

Таблиця 6. Технологічна карта тематичного плану навчальної 

дисципліни «Податкове право», яка викладається для студентів денної 

форми навчання напряму підготовки 6.030401і «Правознавство 

Назва модуля (розділу), 

теми та питання теми (лекції) 

О
б

ся
г
 г

о
д

и
н

 

Назва теми семінарського, 

практичного 

або лабораторного заняття 

О
б

ся
г
 г

о
д

и
н

 Інформа-
ційні 

джерела 
(порядко- 

вий номер 

за перелі-

ком) 
 

1 2 3 4 5 

Модуль 1. Загальні питання регламентації відносин у сфері справляння  

податків і зборів 

Тема 1. Податкове право як 

інститут фінансового права. 

Лекція 1. 
1.Предмет та метод податкового 

права.  

2.Місце податкового права в 

системі права.  Податкове право 

як інститут фінансового права.  

3.Система податкового права. 

Загальна та Особлива частина 

податкового права.  

4.Джерела податкового права та їх 

класифікація. 

5.Поняття, зміст та особливості 

податкових правовідносин. 

6.Класифікація податкових 

правовідносин.  

2 

 

- 

1- 6, 9-13, 

30-38, 39-

47, 50, 55, 

58-59 

Тема 2. Податково - правові 

норми та податкове 

законодавство. Лекція 2.  

1.Податково-правові норми: 

поняття та особливості. 

2.Класифікація податково-

правових норм.  

3.Структура податково-правової 

норми та її особливості.  

4.Дія податкових норм в часі, у 

просторі, за колом осіб. 

5.Основні засади податкового 

законодавства. 

2 

Семінарське заняття 1. 

Податково - правові 

норми та податково-

правові відносини 

1.Податково-правові норми: 

поняття, особливості, 

класифікація.  

2.Структура податково-

правової норми та її 

особливості.  

3.Дія податкових норм в 

часі, у просторі, за колом 

осіб. 

4.Основні засади 

2 

1-3, 5, 9-

11, 30-47, 

58-59 
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податкового законодавства. 

5.Сфера дії Податкового 

кодексу України та 

Митного кодексу України. 

6.Співвідношення 

податкового законодавства з 

іншими законодавчими 

актами. 

Тема 3. Правове регулювання 

податкової системи України 

1.Поняття, зміст та принципи 

податкової системи держави. 

2.Співвідношення податкової 

системи і системи податків.  

3.Рівні регулювання податкових 

потоків.  

4.Поняття податкового тиску та 

податкової межі. 

5.Повноваження ВР України, ВР 

Автономної Республіки Крим, 

сільських, селищних та міських 

рад щодо податків та зборів. 

- 

Семінарське заняття 2. 

Правове регулювання 

податкової системи 

України 

1.Поняття, зміст та 

принципи податкової 

системи держави. 

2.Співвідношення 

податкової системи і 

системи податків.  

3.Рівні регулювання 

податкових потоків.  

4.Поняття податкового 

тиску та податкової межі. 

5.Повноваження ВР 

України, ВР АРК, сільських, 

селищних та міських рад 

щодо податків та зборів. 

2 

1-3, 5,  30-

38, 51, 58-

59, 63 

Тема 4. Правовий статус 

контролюючих органів.  

Лекція 3.  

1.Поняття та види контролюючих 

органів.  

2.Функції контролюючих органів.  

3.Права, обов’язки та 

відповідальність контролюючих 

органів.   

4.Структура органів Державної 

фіскальної служби України. 

2 

Семінарське заняття 3. 

Правовий статус 

контролюючих органів та 

органів стягнення. 

1.Поняття та види 

контролюючих органів.  

2.Функції контролюючих 

органів.  

3.Права, обов’язки та 

відповідальність 

контролюючих органів.   

4.Структура органів 

Державної фіскальної 

служби України. 

5.Служба в контролюючих 

органах. 

6. Заохочення та 

відповідальність посадових 

та службових осіб 

контролюючих органів. 

 

2 

1-3, 11-14, 

30-38, 43-

47, 52, 58-

60 
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Тема 5. Правова природа 

обов’язкових платежів 

1.Податок як правова категорія: 

поняття, ознаки та сутність.     

2.Поняття збору, його ознаки.     

3.Класифікація податків та зборів.  

4.Поняття подвійного 

оподаткування. 

5.Шляхи та методи усунення 

подвійного оподаткування. 

- 

Семінарське заняття 4. 

Правова природа 

обов’язкових платежів  
1.Податок як правова 

категорія: поняття, ознаки 

та сутність.     

2.Поняття збору, його 

ознаки.     3.Класифікація 

податків та зборів.  

4.Поняття подвійного 

оподаткування. 

5.Шляхи та методи 

усунення подвійного 

оподаткування.   

2 

3, 30-38, 

39-47, 56, 

58-60, 62 

Тема 6. Правовий механізм 

податку. Лекція 4. 

1.Правовий механізм податку та 

його елементи.  

2. Основні елементи правового 

механізму податку.  

3.Додаткові елементи правового 

механізму податку.  

4.Поняття та види платника 

податку.  

5.Права та обов’язки платника 

податку. 

2 

Семінарське заняття 5. 

Правовий механізм 

податку 

1. Правовий механізм 

податку та його елементи.  

2. Поняття та види платника 

податку. 

3. Права та обов’язки 

платника податку. 

4. Поняття та рівні 

представництва у 

податковому праві.  

5. Поняття та методи 

визначення об’єкта 

оподаткування.  

6. Ставка податку: поняття 

та види. 

2 

3, 30-47, 

56, 58-60  

Тема 7. Правове регулювання 

додаткових елементів 

правового механізму податку. 

Лекція 5.  
1.Поняття бази оподаткування.  

2.Предмет та одиниця 

оподаткування.  

3.Визначення податкової бази.  

4.Поняття та види податкових 

періодів.  

5.Обчислення податку.    

6.Визначення суми податку.  

2 

Семінарське заняття 6. 

Правове регулювання 

додаткових елементів 

правового механізму 

податку 

1.Способи сплати податків 

та інших обов’язкових 

платежів.  

2.Строки сплати податків та 

зміни в їх сплаті.  

3.Поняття та система 

податкових пільг. 

4.Поняття податкової 

звітності та її види.  

5.Зміст, структура та форми 

податкових декларацій, 

2 

3, 30-47, 

56, 58-60 
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внесення змін до податкової 

звітності.  

6.Податкова консультація та 

наслідки застосування 

податкової консультації. 
Тема 8. Податковий обов’язок 

1.Поняття та зміст податкового 

обов’язку.  

2.Виконання податкового 

обов’язку, момент припинення 

обов’язку по сплаті податків та 

зборів. 

3. Поняття грошового та 

податкового зобов’язання.  

4.Виникнення, зміна та 

припинення податкового 

зобов’язання. 

5.Податковий борг.  

6.Співвідношення понять 

«грошове зобов’язання», 

«податкове зобов’язання» та 

«податковий» борг.  

7. Визначення сум податкових та 

грошових зобов'язань та строки їх 

сплати. 

8.Податкове повідомлення. 

Податкова вимога. 

9.Оскарження рішень 

контролюючих органів.  

10.Поняття пені та підстави її 

нарахування. 

- 

Семінарське заняття 7. 

Податковий обов’язок  
1.Поняття та зміст 

податкового обов’язку.  

2.Виконання податкового 

обов’язку, момент 

припинення обов’язку по 

сплаті податків та зборів. 

3. Поняття грошового та 

податкового зобов’язання.  

4.Виникнення, зміна та 

припинення податкового 

зобов’язання. 

5.Податковий борг.  

6.Співвідношення понять 

«грошове зобов’язання», 

«податкове зобов’язання» та 

«податковий» борг.  

7. Визначення сум 

податкових та грошових 

зобов'язань та строки їх 

сплати. 

8.Податкове повідомлення. 

Податкова вимога. 

9.Оскарження рішень 

контролюючих органів.  

10.Поняття пені та підстави 

її нарахування.  

2 

3, 30-47, 

64, 56, 58-

60 

Тема 9. Погашення податкового 

боргу 

1.Джерела сплати грошових 

зобов'язань або погашення 

податкового боргу платника 

податків.  

2.Способи забезпечення 

виконання обов’язку зі сплати 

податку.  

3.Податковий пріоритет.  

4. Поняття та функції податкового 

керуючого. 

5.Поняття та зміст податкової 

застави. 

- 

Семінарське заняття 8. 

Погашення податкового 

боргу 
1.Джерела сплати грошових 

зобов'язань або погашення 

податкового боргу платника 

податків.  

2.Способи забезпечення 

виконання обов’язку зі 

сплати податку.  

3.Податковий пріоритет.  

4. Поняття та функції 

податкового керуючого. 

 

2 

3, 15-19, 

30-47, 54, 

56, 58-60 
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6.Підстави виникнення та 

припинення податкової застави.  

7.Адміністративний арешт майна.  

8.Обмеження операцій на 

банківських рахунках.  

9.Списання та розстрочка 

податкового боргу. Строки 

давності. 

5.Поняття та зміст 

податкової застави. 

6.Підстави виникнення та 

припинення податкової 

застави.  

7.Адміністративний арешт 

майна.  

8.Обмеження операцій на 

банківських рахунках.  

9.Списання та розстрочка 

податкового боргу. Строки 

давності.  

Тема 10.  Податковий контроль. 

Лекція 6.  

1.Визначення, способи здійснення 

податкового контролю та 

повноваження органів державної 

влади щодо його здійснення. 

2.Поняття та види обліку 

платників податків.  

3.Податкові перевірки: зміст, 

види, наслідки.  

4.Порядок проведення податкових 

перевірок.  

5.Умови та порядок допуску 

посадових осіб контролюючих 

органів до проведення перевірок.  

6.Строки проведення перевірок.  

2 

Семінарське заняття 9. 

Податковий контроль  

1.Визначення, способи 

здійснення податкового 

контролю та повноваження 

органів державної влади 

щодо його здійснення. 

2.Поняття та види обліку 

платників податків.  

3.Податкові перевірки: 

зміст, види, наслідки.  

4.Порядок та строки 

проведення податкових 

перевірок.  

5.Матеріали, які є 

підставами для висновків 

під час проведення 

перевірок.  

6.Документальне 

оформлення результатів 

перевірок. 

2 

3, 14, 20, 

30-47, 54, 

56, 58-60 

Тема 11. Відповідальність за 

порушення податкового 

законодавства 

1.Суспільна небезпека порушень 

податкового законодавства. 

2. Співвідношення переконання і 

примусу в податковому праві.  

3.Поняття та види податкових 

правопорушень.  

4.Види та підстави настання 

відповідальності за порушення 

податкового законодавства.   

5.Порядок накладення штрафів та 

застосування фінансових санкції. 

- 

Семінарське заняття 10. 

Відповідальність за 

порушення податкового 

законодавства 

1.Суспільна небезпека 

порушень податкового 

законодавства. 

2.Співвідношення 

переконання і примусу в 

податковому праві.  

3.Поняття та види 

податкових правопорушень.  

4.Види та підстави настання 

відповідальності за 

2 

1-11, 39-

47, 49, 51, 

53, 58-59, 

66 
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6.Порядок оскарження дій, рішень 

та бездіяльності органів 

Державної фіскальної служби 

України та їх посадових осіб. 

порушення податкового 

законодавства.   

5.Порядок накладення 

штрафів та застосування 

фінансових санкції. 

6.Порядок оскарження дій, 

рішень та бездіяльності 

органів Державної 

фіскальної служби України 

та їх посадових осіб. 
Модуль 2. Правове регулювання  

окремих видів податків та зборів 

Тема 12. Правові засади 

оподаткування прибутку 

підприємств. Лекція 7. 

1.Загальна характеристика 

правовідносин з оподаткування 

прибутку підприємств. Основні 

терміни та їх визначення.  

2.Основні елементи податку на 

прибуток підприємств. 

3.Додаткові елементи правового 

механізму податку на прибуток.     

4.Обчислення податку на 

прибуток підприємств.  

2 

Семінарське заняття 11.  

Правові засади 

оподаткування прибутку 

підприємств 

1. Основні елементи 

податку на прибуток 

підприємств.  

2 Додаткові елементи 

правового механізму 

податку на прибуток 

підприємств.      

3.Обчислення податку на 

прибуток підприємств. 

4.Визначення фінансового 

результату оподаткування.  

5.Поняття амортизації. 

2 

3, 27-47, 

56, 58-60 

Тема 13. Правові засади 

оподаткування доходів 

фізичних осіб 

1.Основні елементи податку на 

доходи фізичних осіб платники 

податку, об’єкт оподаткування, 

ставка податку.  

2.Додаткові елементи правового 

механізму податку на доходи 

фізичних осіб. Загальний 

оподатковуваний дохід. 

Податкова знижка. Податкові 

соціальні пільги. Порядок 

нарахування, утримання  

та сплати нарахованого податку 

до бюджету. Річна декларація про 

майновий стан і доходи та 

порядок її подання.  

3.Особи, відповідальні за 

- 

Семінарське заняття 12. 

Правові засади 

оподаткування доходів 

фізичних осіб 

1.Основні елементи податку 

на доходи фізичних осіб 

платники податку, об’єкт 

оподаткування, ставка 

податку.  

2.Додаткові елементи 

правового механізму 

податку. Загальний 

оподатковуваний дохід. 

Податкова знижка. 

Податкові соціальні пільги. 

Порядок нарахування, 

утримання та сплати 

нарахованого податку до 

бюджету. Річна декларація 

2 

3, 14-15, 

21-22, 30-

47, 56, 58-

60  
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утримання та сплату 

(перерахування) податку до 

бюджету.  

4.Забезпечення виконання 

податкових зобов’язань.  

5.Особливості нарахування та 

сплати окремих видів доходів: 

доходу від надання нерухомості в 

оренду (суборенду), житловий 

найм (піднайм); процентів, 

дивідендів виграшів та призів, 

благодійної допомоги доходів, 

коштів, отриманих платником 

податку на відрядження або під 

звіт, не повернутої у 

встановлений строк; доходів, 

отриманих нерезидентами. 

іноземних доходів; операцій з 

продажу (обміну) об'єктів 

нерухомого майна; операцій з 

продажу або обміну об'єктів 

рухомого майна; доходів, 

отриманих фізичною особою - 

підприємцем від провадження 

господарської діяльності, крім 

осіб, що обрали спрощену 

систему оподаткування доходів, 

отриманих фізичною особою, яка 

провадить незалежну професійну 

діяльність. 

про майновий стан і доходи 

та порядок її подання.  

3.Особи, відповідальні за 

утримання та сплату 

(перерахування) податку до 

бюджету.  

4.Забезпечення виконання 

податкових зобов’язань.  

5.Особливості нарахування 

та сплати окремих видів 

доходів: доходу від надання 

нерухомості в оренду 

(суборенду), житловий найм 

(піднайм); процентів, 

дивідендів виграшів та 

призів, благодійної 

допомоги доходів, коштів, 

отриманих платником 

податку на відрядження або 

під звіт, не повернутої у 

встановлений строк; 

доходів, отриманих 

нерезидентами. іноземних 

доходів; операцій з продажу 

(обміну) об'єктів 

нерухомого майна; операцій 

з продажу або обміну 

об'єктів рухомого майна; 

доходів, отриманих 

фізичною особою - 

підприємцем від 

провадження господарської 

діяльності, крім осіб, що 

обрали спрощену систему 

оподаткування доходів, 

отриманих фізичною 

особою, яка провадить 

незалежну професійну 

діяльність. 
Тема 14. Правове регулювання 

непрямого оподаткування в 

Україні 

1.Зміст і види непрямих податків 

та їх місце в податкові системі 

України.  

2.Податок на додану вартість: 

поняття, платники. 

- 

Семінарське заняття 13. 

Правове регулювання 

непрямого оподаткування 

в Україні 

1.Зміст і види непрямих 

податків та їх місце в 

податкові системі України.  

 

2 

3, 14-15, 

23, 30-48, 

56-57, 58-

61 
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3.Порядок реєстрації платників 

податку. Анулювання реєстрації 

платника податку.  

4.Визначення об'єкта та бази 

оподаткування.  

5.Розміри ставок податку. 

6.Порядок визначення суми 

податку, що підлягає сплаті до 

Державного бюджету України або 

відшкодуванню з Державного 

бюджету України, та строки 

проведення розрахунків. 

7.Електронне адміністрування 

податку на додану вартість. 

8.Порядок надання податкової 

декларації та строки розрахунків з 

бюджетом.   

9. Акцизний податок: платники 

податку, об’єкт та база  

оподаткування, порядок і строки 

сплати податку. 

2.Податок на додану 

вартість: поняття, платники. 

3.Порядок реєстрації 

платників податку. 

Анулювання реєстрації.  

4.Визначення об'єкта та 

бази оподаткування.  

5.Розміри ставок податку. 

6.Порядок визначення суми 

податку, що підлягає сплаті 

до Державного бюджету 

України або відшкодуванню 

з Державного бюджету 

України, та строки 

проведення розрахунків. 

7.Електронне 

адміністрування податку на 

додану вартість. 

8.Порядок надання 

податкової декларації та 

строки розрахунків з 

бюджетом.   

9. Акцизний податок: 

платники податку, об’єкт та 

база  оподаткування, 

порядок і строки сплати 

податку. 
Тема 15. Екологічний податок, 

рентна плата та мито як 

різновиди загальнодержавних 

обов’язкових платежів.  

Лекція 8. 

1.Екологічний податок. Платники 

податків. Об'єкт та база 

оподаткування. Види ставок 

податків.  

2.Рентна плата: склад та 

платники. Подання декларації і 

строки сплати рентної плати. 

Відповідальність платників 

рентної плати та контроль за її 

справлянням. 

3.Поняття мита, його платники та 

види. Об’єкти оподаткування 

митом. 

 

2  
- 

3-5, 14-15, 

30-47, 56, 

58-60 
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Тема 16. Правове регулювання 

місцевих податків та зборів 

1.Туристичний збір: платники 

збору, ставка збору, база 

справляння збору, податкові 

агенти, податковий період. 

2.Особливості справляння та 

сплати туристичного збору.  

3.Збір за місця для паркування 

транспортних засобів: платники 

збору, ставка збору, база 

справляння збору, податкові 

агенти, податковий період. 

4.Особливості справляння та 

сплати збору за місця для 

паркування транспортних засобів. 

- 

Семінарське  

заняття 14. Правове 

регулювання місцевих 

податків та зборів 

1.Туристичний збір: 

платники збору, ставка 

збору, база справляння 

збору, податкові агенти, 

податковий період. 

2.Особливості справляння 

та сплати туристичного 

збору.  

3.Збір за місця для 

паркування транспортних 

засобів: платники збору, 

ставка збору, база 

справляння збору, податкові 

агенти, податковий період. 

4.Особливості справляння 

та сплати збору за місця для 

паркування транспортних 

засобів. 

2 

3, 13-15, 

24, 30-47, 

56, 58-60, 

64-65 

Тема 17. Правове регулювання 

майнових податків в Україні 

1. Поняття та види податку на 

майно. Правова природа 

майнових податків.  

2.Податок на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки. 

Основні і додаткові елементи 

податку. 

3.Транспортний податок: 

платники податку, об’єкт та 

ставка оподаткування, порядок 

обчислення та сплати податку.  

4.Земельний податок. Основні 

елементи земельного податку: 

об’єкт, суб’єкт, ставка податку.  

5.Пільги щодо сплати земельного 

податку.  

6.Особливості оподаткування 

платою за землю. Податковий 

період для плати за землю.  

7.Порядок обчислення плати за 

землю. 

8.Поняття орендної плати. 

- 

Семінарське  

заняття 15. Правове 

регулювання майнових 

податків в Україні  
1.Транспортний податок: 

платники податку, об’єкт та 

ставка оподаткування, 

порядок обчислення та 

сплати податку.  

2.Земельний податок. 

Основні елементи 

земельного податку: об’єкт, 

суб’єкт, ставка податку.  

3.Пільги щодо сплати 

земельного податку. 

Земельні ділянки, які не 

підлягають оподаткуванню 

земельним податком.  

4.Особливості 

оподаткування платою за 

землю. Податковий період 

для плати за землю. 

5.Порядок обчислення 

плати за землю.  

6.Поняття орендної плати. 

2 

3, 14-15, 

25-26, 30-

47, 56, 58-

60 
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Тема 18. Правові засади 

застосування спрощеної 

системи оподаткування, обліку 

та звітності. Лекція 9. 
1.Поняття спрощеної системи 

оподаткування, обліку та 

звітності.     

2.Платники єдиного податку та їх 

класифікація.    

3.Об'єкт та база оподаткування 

для платників єдиного податку. 

4.Ведення обліку і складення 

звітності платниками єдиного 

податку.  

2  - 

3, 13-15, 

21-22, 24, 

30-47, 56, 

58-60 
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Таблиця 7. Технологічна карта тематичного плану навчальної 

дисципліни «Податкове право», яка викладається для студентів 

заочної форми навчання та Черкаського локального центру 

дистанційного навчання напряму підготовки  

6.030401 «Правознавство», 6.030401і «Правознавств»о 

Назва модуля (розділу), 

теми та питання теми (лекції) 

О
б

ся
г
 г

о
д

и
н

 

Назва теми семінарського, 

практичного 

або лабораторного заняття 

О
б

ся
г
 г

о
д

и
н

 Інформа-
ційні 

джерела 
(порядко- 

вий номер 

за перелі-

ком) 
 

1 2 3 4 5 

Модуль 1. Загальні питання регламентації відносин у сфері справляння  

податків і зборів 

Тема 1. Податкове право як 

інститут фінансового права  
1.Предмет та метод податкового 

права.  

2.Місце податкового права в 

системі права.  Податкове право 

як інститут фінансового права.  

3.Система податкового права. 

Загальна та Особлива частина 

податкового права.  

4.Джерела податкового права та їх 

класифікація. 

5.Поняття, зміст та особливості 

податкових правовідносин. 

6.Класифікація податкових 

правовідносин.  

- 

 

- 

1- 6, 9-13, 

30-38, 39-

47, 50, 55, 

58-59 

Тема 2. Податково - правові 

норми та податкове 

законодавство 

1.Податково-правові норми: 

поняття та особливості. 

2.Класифікація податково-

правових норм.  

3.Структура податково-правової 

норми та її особливості.  

4.Дія податкових норм в часі, у 

просторі, за колом осіб. 

5.Основні засади податкового 

законодавства. 

- 

Семінарське заняття 1. 

Податково - правові 

норми та податково-

правові відносини 

1.Податково-правові норми: 

поняття, особливості, 

класифікація.  

2.Структура податково-

правової норми та її 

особливості.  

3.Дія податкових норм в 

часі, у просторі, за колом 

осіб. 

4.Основні засади 

податкового законодавства. 

2 

1-3, 5, 9-

11, 30-47, 

58-59 
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5.Сфера дії Податкового 

кодексу України та 

Митного кодексу України. 

6.Співвідношення 

податкового законодавства з 

іншими законодавчими 

актами. 
Тема 3. Правове регулювання 

податкової системи України 

1.Поняття, зміст та принципи 

податкової системи держави. 

2.Співвідношення податкової 

системи і системи податків.  

3.Рівні регулювання податкових 

потоків.  

4.Поняття податкового тиску та 

податкової межі. 

5.Повноваження ВР України, ВР 

Автономної Республіки Крим, 

сільських, селищних та міських 

рад щодо податків та зборів. 

- 

 

- 

1-3, 5,  30-

38, 51, 58-

59, 63 

Тема 4. Правовий статус 

контролюючих органів.  

Лекція 1.  

1.Поняття та види контролюючих 

органів.  

2.Функції контролюючих органів.  

3.Права, обов’язки та 

відповідальність контролюючих 

органів.   

4.Структура органів Державної 

фіскальної служби України. 

2 

 

- 

1-3, 11-14, 

30-38, 43-

47, 52, 58-

60 

Тема 5. Правова природа 

обов’язкових платежів 

1.Податок як правова категорія: 

поняття, ознаки та сутність.     

2.Поняття збору, його ознаки.     

3.Класифікація податків та зборів.  

4.Поняття подвійного 

оподаткування. 

5.Шляхи та методи усунення 

подвійного оподаткування. 

- 

Семінарське заняття 2. 

Правова природа 

обов’язкових платежів  
1.Податок як правова 

категорія: поняття, ознаки 

та сутність.     

2.Поняття збору, його 

ознаки.     3.Класифікація 

податків та зборів.  

4.Поняття подвійного 

оподаткування. 

5.Шляхи та методи 

усунення подвійного 

оподаткування.   

 

2 

3, 30-38, 

39-47, 56, 

58-60, 62 
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Тема 6. Правовий механізм 

податку. Лекція 2. 

1.Правовий механізм податку та 

його елементи.  

2. Основні елементи правового 

механізму податку.  

3.Додаткові елементи правового 

механізму податку.  

4.Поняття та види платника 

податку.  

5.Права та обов’язки платника 

податку. 

2 

 

- 

3, 30-47, 

56, 58-60  

Тема 7. Правове регулювання 

додаткових елементів 

правового механізму податку 
1.Поняття бази оподаткування.  

2.Предмет та одиниця 

оподаткування.  

3.Визначення податкової бази.  

4.Поняття та види податкових 

періодів.  

5.Обчислення податку.    

6.Визначення суми податку.  

- 

 

- 

3, 30-47, 

56, 58-60 

Тема 8. Податковий обов’язок 

1.Поняття та зміст податкового 

обов’язку.  

2.Виконання податкового 

обов’язку, момент припинення 

обов’язку по сплаті податків та 

зборів. 

3. Поняття грошового та 

податкового зобов’язання.  

4.Виникнення, зміна та 

припинення податкового 

зобов’язання. 

5.Податковий борг.  

6.Співвідношення понять 

«грошове зобов’язання», 

«податкове зобов’язання» та 

«податковий» борг.  

7. Визначення сум податкових та 

грошових зобов'язань та строки їх 

сплати. 

8.Податкове повідомлення. 

Податкова вимога. 

9.Оскарження рішень 

контролюючих органів.  

-  

  
- 

3, 30-47, 

64, 56, 58-

60 
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10.Поняття пені та підстави її 

нарахування. 
Тема 9. Погашення податкового 

боргу 

1.Джерела сплати грошових 

зобов'язань або погашення 

податкового боргу платника 

податків.  

2.Способи забезпечення 

виконання обов’язку зі сплати 

податку.  

3.Податковий пріоритет.  

4. Поняття та функції податкового 

керуючого. 

5.Поняття та зміст податкової 

застави. 

6.Підстави виникнення та 

припинення податкової застави.  

7.Адміністративний арешт майна.  

8.Обмеження операцій на 

банківських рахунках.  

9.Списання та розстрочка 

податкового боргу. Строки 

давності. 

-   - 

3, 15-19, 

30-47, 54, 

56, 58-60 

Тема 10.  Податковий контроль 

1.Визначення, способи здійснення 

податкового контролю та 

повноваження органів державної 

влади щодо його здійснення. 

2.Поняття та види обліку 

платників податків.  

3.Податкові перевірки: зміст, 

види, наслідки.  

4.Порядок проведення податкових 

перевірок.  

5.Умови та порядок допуску 

посадових осіб контролюючих 

органів до проведення перевірок.  

6.Строки проведення перевірок.  

- 

 

- 

3, 14, 20, 

30-47, 54, 

56, 58-60 

Тема 11. Відповідальність за 

порушення податкового 

законодавства 

1.Суспільна небезпека порушень 

податкового законодавства. 

2. Співвідношення переконання і 

примусу в податковому праві.  

3.Поняття та види податкових 

- 

 

- 

1-11, 39-

47, 49, 51, 

53, 58-59, 

66 



25 
 
 

1 2 3 4 5 

правопорушень.  

4.Види та підстави настання 

відповідальності за порушення 

податкового законодавства.   

5.Порядок накладення штрафів та 

застосування фінансових санкції. 

6.Порядок оскарження дій, рішень 

та бездіяльності органів 

Державної фіскальної служби 

України та їх посадових осіб. 
Модуль 2. Правове регулювання  

окремих видів податків та зборів 

Тема 12. Правові засади 

оподаткування прибутку 

підприємств. Лекція 3. 

1.Загальна характеристика 

правовідносин з оподаткування 

прибутку підприємств. Основні 

терміни та їх визначення.  

2.Основні елементи податку на 

прибуток підприємств. 

3.Додаткові елементи правового 

механізму податку на прибуток.     

4.Обчислення податку на 

прибуток підприємств.  

2 

 

 

3, 27-47, 

56, 58-60 

Тема 13. Правові засади 

оподаткування доходів 

фізичних осіб 

1.Основні елементи податку на 

доходи фізичних осіб платники 

податку, об’єкт оподаткування, 

ставка податку.  

2.Додаткові елементи правового 

механізму податку на доходи 

фізичних осіб. Загальний 

оподатковуваний дохід. 

Податкова знижка. Податкові 

соціальні пільги. Порядок 

нарахування, утримання  

та сплати нарахованого податку 

до бюджету. Річна декларація про 

майновий стан і доходи та 

порядок її подання.  

3.Особи, відповідальні за 

утримання та сплату 

(перерахування) податку до 

бюджету.  

- 

 

- 

3, 14-15, 

21-22, 30-

47, 56, 58-

60  
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4.Забезпечення виконання 

податкових зобов’язань.  

5.Особливості нарахування та 

сплати окремих видів доходів: 

доходу від надання нерухомості в 

оренду (суборенду), житловий 

найм (піднайм); процентів, 

дивідендів виграшів та призів, 

благодійної допомоги доходів, 

коштів, отриманих платником 

податку на відрядження або під 

звіт, не повернутої у 

встановлений строк; доходів, 

отриманих нерезидентами. 

іноземних доходів; операцій з 

продажу (обміну) об'єктів 

нерухомого майна; операцій з 

продажу або обміну об'єктів 

рухомого майна; доходів, 

отриманих фізичною особою - 

підприємцем від провадження 

господарської діяльності, крім 

осіб, що обрали спрощену 

систему оподаткування доходів, 

отриманих фізичною особою, яка 

провадить незалежну професійну 

діяльність. 
Тема 14. Правове регулювання 

непрямого оподаткування в 

Україні 

1.Зміст і види непрямих податків 

та їх місце в податкові системі 

України.  

2.Податок на додану вартість: 

поняття, платники. 

3.Порядок реєстрації платників 

податку. Анулювання реєстрації 

платника податку.  

4.Визначення об'єкта та бази 

оподаткування.  

5.Розміри ставок податку. 

6.Порядок визначення суми 

податку, що підлягає сплаті до 

Державного бюджету України або 

відшкодуванню з Державного 

бюджету України, та строки 

проведення розрахунків. 

-  - 

3, 14-15, 

23, 30-48, 

56-57, 58-

61 
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7.Електронне адміністрування 

податку на додану вартість. 

8.Порядок надання податкової 

декларації та строки розрахунків з 

бюджетом.   

9. Акцизний податок: платники 

податку, об’єкт та база  

оподаткування, порядок і строки 

сплати податку. 
Тема 15. Екологічний податок, 

рентна плата та мито як 

різновиди загальнодержавних 

обов’язкових платежів  

1.Екологічний податок. Платники 

податків. Об'єкт та база 

оподаткування. Види ставок 

податків.  

2.Рентна плата: склад та 

платники. Подання декларації і 

строки сплати рентної плати. 

Відповідальність платників 

рентної плати та контроль за її 

справлянням. 

3.Поняття мита, його платники та 

види. Об’єкти оподаткування 

митом. 

-  
- 

3-5, 14-15, 

30-47, 56, 

58-60 

Тема 16. Правове регулювання 

місцевих податків та зборів 

1.Туристичний збір: платники 

збору, ставка збору, база 

справляння збору, податкові 

агенти, податковий період. 

2.Особливості справляння та 

сплати туристичного збору.  

3.Збір за місця для паркування 

транспортних засобів: платники 

збору, ставка збору, база 

справляння збору, податкові 

агенти, податковий період. 

4.Особливості справляння та 

сплати збору за місця для 

паркування транспортних засобів. 

-  - 

3, 13-15, 

24, 30-47, 

56, 58-60, 

64-65 

Тема 17. Правове регулювання 

майнових податків в Україні 

1. Поняття та види податку на 

майно. Правова природа 

майнових податків.  

- 

Семінарське  

заняття 3. Правове 

регулювання майнових 

податків в Україні  
 

2 

3, 14-15, 

25-26, 30-

47, 56, 58-

60 
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2.Податок на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки. 

Основні і додаткові елементи 

податку. 

3.Транспортний податок: 

платники податку, об’єкт та 

ставка оподаткування, порядок 

обчислення та сплати податку.  

4.Земельний податок. Основні 

елементи земельного податку: 

об’єкт, суб’єкт, ставка податку.  

5.Пільги щодо сплати земельного 

податку.  

6.Особливості оподаткування 

платою за землю. Податковий 

період для плати за землю.  

7.Порядок обчислення плати за 

землю. 

8.Поняття орендної плати. 

1.Транспортний податок: 

платники податку, об’єкт та 

ставка оподаткування, 

порядок обчислення та 

сплати податку.  

2.Земельний податок. 

Основні елементи 

земельного податку: об’єкт, 

суб’єкт, ставка податку.  

3.Пільги щодо сплати 

земельного податку. 

Земельні ділянки, які не 

підлягають оподаткуванню 

земельним податком.  

4.Особливості 

оподаткування платою за 

землю. Податковий період 

для плати за землю. 

5.Порядок обчислення 

плати за землю.  

6.Поняття орендної плати. 
Тема 18. Правові засади 

застосування спрощеної 

системи оподаткування, обліку 

та звітності 
1.Поняття спрощеної системи 

оподаткування, обліку та 

звітності.     

2.Платники єдиного податку та їх 

класифікація.    

3.Об'єкт та база оподаткування 

для платників єдиного податку. 

4.Ведення обліку і складення 

звітності платниками єдиного 

податку.  

 

-  - 

3, 13-15, 

21-22, 24, 

30-47, 56, 

58-60 
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Розділ  5. Самостійна робота студентів 

Види та форми самостійної роботи студентів: 

1. Підготовка до поточних аудиторних занять: 

-вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій; 

-виконання домашніх завдань; 

-підготовка до семінарських занять; 

-підготовка до модульної контрольної роботи. 

2. Пошуково-аналітична робота: 

-пошук (підбір) та огляд літературних джерел за заданою 

проблематикою дисципліни; 

-написання реферату (есе) за заданою проблематикою; 

-аналітичний огляд наукової публікації; 

-аналіз конкретної практичної ситуації та підготовка аналітичної 

записки. 

3. Наукова робота: 

-участь в наукових конференціях і семінарах; 

- підготовка наукових публікацій. 

- участь у роботі правничого дискусійного клубу «Феміда» 

(підготовка доповіді, участь у дебатах, оформлення стінгазети). 

- участь у роботі наукового гуртка «Ін Юре» (підготовка та захист 

матеріалів наукового реферату на засіданні гуртка). 

Засоби контролю виконання видів та форм самостійної роботи 

студентів, які застосовуються при викладанні  навчальної 

дисципліни: 

1.Перевірка робочих зошитів на предмет ведення конспекту лекцій, 

перевірки повноти та правильності виконаних домашніх завдань, 

підготовки тезисів з тем, визначених для самостійного опрацювання. 

2.Проведення бліц-опитування та тестування на семінарських 

заняттях. 

3. Обговорення (захист) матеріалів реферату (есе), аналітичного 

огляду наукових публікацій під час семінарських занять. 

4. Перевірка виконання завдань на семінарських заняттях. 

5. Розгляд матеріалів, підготовлених за результатами виконання 

ситуаційних завдань (кейсів), участі у діловій грі. 

6.Проведення модульних контрольних робіт та перевірка повноти та 

правильності їх виконання студентами. 

7. Доповіді на наукових студентських конференціях і семінарах, 

правничого дискусійного клубу «Феміда», наукового гуртка 

«Ін Юре». 
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Розділ 6. Методики активізації процесу навчання 
 

Основною формою організації навчального процесу є аудиторне 

заняття, що одночасно акумулює змістовну, процесуальну та 

результативну функції навчально-виховної роботи. Фундаментом 

навчального процесу у викладанні повинні бути форми, методи та 

засоби навчання, які б забезпечували високу пізнавальну активність та 

самостійність студентів. Використання у навчанні різних форм 

аудиторних занять (лекцій, семінарів, підсумкових співбесід, ПМР 

тощо) слід поєднувати з різноманітними формами позааудиторної 

роботи - індивідуальними заняттями, консультаціями, участю 

студентів у роботі дискусійного клубу, юридичного гуртка, 

конференціях, зустрічах, екскурсіях, самостійною роботою з 

джерелами права, виконанням індивідуальних завдань, написанням 

творчих робіт, таке інше. Невід'ємним компонентом навчання має 

стати розв'язання правових ситуацій і виконання практичних завдань, 

спрямованих на розвиток у студентів не тільки самостійності 

мислення, а й формування навичок застосовувати набуті знання на 

практиці. 

Розрізняють кілька видів занять в залежності від прийомів та 

методів активізації пізнавальної діяльності студентів. Найбільш 

поширене заняття - лекція. З окремих тем рекомендується проводити 

дискусії. Під час викладу матеріалу викладач організовує 

дослідження, обговорення, вільний обмін думками в інтервалах між 

логічними частинами геми або за темою заняття загалом. Такий 

прийом активізує діяльність студентів, дозволяє викладачеві керувати 

пізнавальною активністю аудиторії, використовуючи її для 

переконання, усунення негативної реакції та помилкових точок зору 

окремих учасників до поставленої проблеми, теми дискусії. 

Оптимальна активність досягається лише за вірного вибору питань 

для дискусії, вмілого та цілеспрямованого управління ходом заняття. 

Питання для дискусії рекомендується добирати в залежності від рівня 

підготовленості аудиторії та дидактичних завдань заняття. 

Доцільно проводити семінар-аналіз конкретних ситуацій. Це 

може бути також дискусія, але на обговорення виносяться не окремі 

питання, а конкретні ситуації. Зробити це можна у будь-якій формі: 

усно, письмово, у відеозапису. Ситуацію слід викласти коротко. За 

змістом вона має бути насичена інформаційно - для оцінки проблеми 

та обговорення. Обговорення може слугувати передмовою до заняття 
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у (або частини) для мотивації навчальної діяльності студентів, 

загострення уваги на окремих проблемах, підготовки до сприйняття 

матеріалу. Дня активізації уваги особливо рекомендується 

обговорення проблемних ситуацій. 

Для проведення практикумів бажано використовувати метод 

імітаційних вправ. Це досить простий метод активізації пізнавальної 

діяльності. Специфічна риса імітаційних вправ - наявність заздалегідь 

відомого або оптимального результату. Виконання таких вправ - 

своєрідний метод навчання та контролю за знаннями тих чи положень 

нормативно-правових актів, термінів, правил. Відповіді можуть бути 

колективними та індивідуальними, але правильна відповідь 

заздалегідь відома викладачеві. Вправи мають відповідати наступним 

умовам: а) необхідно точно знати мету вправи; б) стежити за точністю 

виконання, своєчасно усуваючи недоліки: в) в основу вправи доцільно 

вкласти певну систему (планування діяльності піл простого до 

складного); г) вправи не мають перериватися на тривалий час. 

Різновид імітаційних вправ - індивідуальний тренінг. Тоді студент 

знаходиться в умовах, які відповідають реальним. 

Особливу користь мають консультації: а) для організації 

самостійної роботи студентів з метою надання їм методичної 

допомоги у підготовці до виконання практичних завдань, складанні 

заліку чи іспиту: б) для розгляду практичних питань, які були 

недостатньо висвітлені у лекції; в) для організації самостійного 

вивчення окремих тем розділу програми або нормативно-правових 

актів чи практики їх застосування. Таким чином, консультації можуть 

виконувати як самостійну, так і допоміжну роль. Проведення їх 

дозволить забезпечити максимальне наближення навчання до 

інтересів і потреб кожного студента з урахуванням рівня 

індивідуального сприйняття матеріалу. 

Специфічна форма проведення групових консультацій - 

програмована групова консультація. Якщо запитання від студентів не 

надходять, викладачеві необхідно запропонувати їх самому. Вони 

складаються на підставі перевірки контрольних завдань, аналізу 

письмових робіт, помилок та труднощів, з якими зустрічається 

студент, вивчаючи дисципліну, а також використовуючи нормативно-

правові акти. Спочатку на них намагаються відповісти самі студенти, 

а потім спільно проводиться аналіз та обговорення відповідей. 

Викладач може запропонувати тлумачення окремих положень 

нормативно-правових актів та роз'яснення додаткових запитань, які 
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виникли внаслідок помилкових відповідей. Групова консультація 

проводиться, як правило, після лекції або запланованих з даної теми 

занять. 

Для активізації діяльності використовується тестування в 

усній чи письмовій формі. Кожному студентові пропонується перелік 

запитань з трьома чи більше відповідями, з яких лише одна правильна. 

Останні містять у собі характерні (типові) помилки, яких 

припускаються студенти. Іноді, розглядаючи те або те питання тесту, 

доцільно організувати обмін думками. 

Бажано проводити заняття, застосовуючи активні й 

інтерактивні методи навчання. Студенти є «суб'єктами» навчання, 

виконують творчі завдання, беруть участь у діалозі з викладачем. Такі 

методи пов'язані з виконанням творчих завдань (часто вдома), 

питаннями, що розвивають творче мислення. Вони найбільш 

відповідають особистісно-орієнтованому підходу до навчання. При 

застосуванні інтерактивних методів, як правило, моделюються реальні 

життєві ситуації, пропонуються проблеми для спільного вирішення, 

застосовуються рольові ігри. Тому вони найбільш сприяють 

формуванню в умінь і навичок, виробленню власних цінностей, 

створюють атмосферу співробітництва, творчої взаємодії в навчанні.  

Основні інтерактивні технології роботи на заняттях з 

навчальної дисципліни «Податкове право»: 
Робота в малих групах (дозволяє набути навичок, що 

необхідні для спілкування та співпраці. Вона стимулює роботу 

командою. Ідеї, що виробляються в групі, допомагають учасникам 

бути корисним одне одному. Висловлення думок допомагає відчути 

власні можливості та зміцнити їх). Одна з форм роботи - робота в 

парах. 

Мозковий штурм (є ефективним методом колективного 

обговорення. Він спонукає учасників проявляти власну уяву та 

творчість, що досягається шляхом вираження думок усіх учасників і 

допомагає знаходити кілька рішень з конкретної проблеми). 

Метод ПРЕС (використовується у випадках, коли виникають 

суперечливі питання, та при проведенні вправ, де годиться зайняти 

визначену позицію із суспільної проблеми, що обговорюється. Надає 

можливість виробити аргументи або висловити власну думку з 

дискусійного питання. Метод допомагає прояснити свої думки, а 

також сформулювати думку в чіткій і стислій формі. 
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Навчаючи – вчуся (використовується при вивченні блоку або 

при узагальненні вивченого, при завершенні роботи з блоком 

інформації. Дає можливість взяти участь у навчанні й передачі своїх 

знань одногрупникам. Використання методу дає загальну картину 

понять і фактів, які слід вивчити, викликає питання і підвищує 

інтерес). 

Розігрування правової ситуації по ролях (програвання сценки) 

(мета розігрування правової ситуації по ролях - визначити ставлення 

до конкретної життєвої ситуації, набути досвіду шляхом гри. 

Допомагає навчитися через досвід та почуття. 

Аналіз правової ситуації (здійснюється з посиланням на 

джерела, дає можливість застосовувати теоретичні знання на практиці, 

стимулює аналітичне мислення). 

Дискусія (дає нагоду виявити різні позиції з проблеми або 

суперечливого питання). 

Ток-шоу (мета - отримання навичок публічного виступу та 

дискутування). 

Коло ідей (метод заохочує всіх учасників до дискусії. Добре 

спрацьовує, коли задаються питання або виступають доповідачі від 

малих груп). 

Медіація  (це процедура вирішення конфлікту. Здійснюється 

нейтральною стороною (медіатором), що допомагає двом учням у 

врегулюванні їхнього конфлікту. Мета: активно беручи участь у 

пошуку реальних рішень, студенти визначають проблеми, виробляють 

свої позиції, висловлюють власні точки зору, знаходять потенційно 

нові рішення і приходять до згоди). 

Переговори (це неофіційне обговорення проблеми двома 

особами, котрі знаходяться в конфлікті. Для того щоб обговорення 

було успішне, необхідно встановити певні правила. Мета: найчастіше 

конфлікт починається між двома особами.  
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Розділ 7. Система поточного та підсумкового контролю 

 

Поточне оцінювання знань студентів 
 

Таблиця 8. Система нарахування балів за видами навчальної роботи 
Форма 

навчальної роботи 
Вид навчальної роботи Бали 

1. Аудиторна   

1.1. Лекція 1. Відвідування 0,5 

1.2. Практичне, 

семінарське заняття 

1. Тестування  1 

2. Обговорення теоретичного питання на 

семінарському занятті 
1 

2. Самостійна 

робота 

Виконання та захист самостійних завдань:  

-підготовка конспекту теми самостійної роботи 1 

-виконання завдань для самоконтролю знань 2 

3. Поточний моду-

льний контроль 

Поточна модульна робота (кожна) 
10 

4. Підсумковий 

контроль 

 Залік 
- 

 

Критерії оцінювання усної відповіді студента 

на семінарському (практичному) занятті: 

 

1 б. – вичерпна і глибока відповідь на питання семінарського 

(практичного) заняття. Студент виявив всебічне, систематичне й 

глибоке знання матеріалу, глибоко засвоїв основну й додаткову 

літературу з теми, рекомендовану планом. Доповідає активно й 

упевнено, не прив’язаний до конспекту. Відповідь вирізняється 

багатством і точністю використаних термінів. Матеріал викладається 

послідовно й логічно. У розумінні та викладі навчального матеріалу 

студент виявляє науковий підхід і творчі здібності. Після завершення 

доповіді відповідає на всі питання викладача та товаришів. (При 

цьому викладач має право поставити до трьох коротких питань за 

темою заняття загалом, а не лише з питання, яке висвітлював студент). 

0,75 б. – студент виявляє достатньо повне знання матеріалу, не 

припускається у відповіді суттєвих неточностей, засвоїв основну 

літературу, рекомендовану викладачем у плані семінарського 

(практичного) заняття. Дає відповіді на запитання викладача та 

одногрупників. Часто звертається до конспекту. 

0,5 б. – студент виявляє знання матеріалу в обсязі, достатньому 

для подальшого навчання і роботи за спеціальністю. Доповідач 
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прикутий до конспекту, припускається помилок. Матеріал частково 

розкриває проблему. Відповідає на поставлені запитання з помилками, 

однак спроможний зі сторонньою допомогою виправити їх. 

0,25 б. – студент відповідає, читаючи з конспекту (ксерокопії), 

без допомоги якого у матеріалом володіє не достатньо, допускає 

принципові помилки. Матеріал не розкриває проблему. Відповідає на 

поставлені запитання тільки зі сторонньою допомогою. 

0,1 б. – студент читає з конспекту. Матеріал розкриває 

проблему поверхово чи фрагментарно. На запитання викладачів та 

студентів відповісти не може. 

0 б. – відповіді немає або вона абсолютно не розкриває сутності 

питання. 

Отримані бали складають предметний та загальний рейтинг 

студента.  

Завдання для самостійної роботи розподілені за рівнями 

професійної компетентності у три групи: достатній, елементарний і 

високий рівень підготовки, кожному з яких відповідають завдання 

відповідного ступеня складності. 

Перша група завдань носить відтворювально-репродуктивний 

характер, орієнтує на опанування базового рівня навчальної програми, 

передбачає опанування понять і термінів, основних категорій, 

забезпечує базу для подальшої роботи над матеріалом. У виконанні 

завдань цієї групи рекомендується складання опорних конспектів та 

ведення словника правничої термінології, систематична робота на 

заняттях. 

Друга група завдань носить аналітично-пошуковий характер, 

вимагає самостійного пошуку знань з питань і тем, віднесених 

програмою до самостійного опрацювання, аналізу інформації та 

здатності представити матеріал належним чином, вміння 

застосовувати набуті знання у вирішенні типових практичних 

ситуацій. У виконанні завдань цієї групи студент вільний у виборі 

видів і типів завдань, але вони є обов’язковою частиною модулю, 

оскільки забезпечують більш ґрунтовну підготовку. 

Третя група завдань носить науково-дослідницький характер, 

спонукає до якнайповнішої реалізації творчих можливостей студентів, 

рекомендована тим з них, хто опанував базовий зміст навчальної 

програми і має інтерес до такої роботи. Ці завдання складають 

варіативну частину модуля і їх виконання заохочується додатковою 

сумою балів. 
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Оцінювання самостійної роботи студента здійснюється шляхом 

перевірки його робочого зошита, де виконуються завдання для 

самоконтролю знань, а також під час поточного тестування чи 

співбесіди, у ході яких викладач визначає загальний рівень засвоєння 

студентом вузлових питань кожної з тем, винесених на самостійне 

опрацювання. Використання тестів для поточного контролю дозволяє 

раціонально використовувати навчальний час і виключити 

суб’єктивний підхід до оцінки навчальних досягнень студента. 

Для ґрунтовного вивчення навчальної дисципліни «Податкове 

право» слід самостійно виконати всі дидактичні завдання, передбачені 

програмою навчальної дисципліни та відповідним методичним 

забезпеченням (підготовка словника основних понять і термінів, 

тезовий виклад відповідей на теоретичні питання, письмове виконання 

практичних завдань для самостійної роботи).  

Поточна модульна робота (ПМР) складається із різнорівневих 

завдань, серед яких основну масу складають тестові. Тестові завдання 

з курсу «Податкове право», орієнтовані на системну контекстну 

інтерпретацію тієї чи іншої правової норми чи конструкції, 

функціонально спрямовані на розвиток професійного мислення. 

Засвоєні студентом знання, якими він оперує шукаючи правильну 

відповідь на питання тестового завдання, є необхідною передумовою 

виконання останнього, а не самоціллю тестування. 
 

 Підсумкове оцінювання знань студентів 

 
 Підсумкове оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни 
здійснюється у формі підсумкового модульного контролю (заліку). 
Загальна оцінка за поточний модульний контроль визначається як 
середньоарифметична оцінка за дві модульні контрольні роботи. 

За додаткові види навчальних робіт студент може отримати не 
більше 30 балів. 

Додаткові бали додаються до загальної підсумкової оцінки за 

вивчення навчальної дисципліни, але загальна підсумкова оцінка не 

може перевищувати 100 балів.  

 

 



37 
 
 

Таблиця 9. Розподіл балів, що отримують студенти за 

результатами вивчення навчальної дисципліни  

 «Податкове право» 
Назва модуля, теми Вид навчальної роботи Бали 

Модуль 1. Загальні питання регламентації відносин у сфері справляння податків і 

зборів 

Тема 1. Податкове право як 

галузь права та наука 

1.Відвідування лекції 0,5 

2. Виконання завдань для самоконтролю 

знань 
2 

3.Підготовка конспекту теми самостійної 

роботи 
0,5 

Разом 3 

Тема 2. Податково - правові 

норми та податково-правові 

відносини 

 

1.Відвідування лекції 0,5 

2. Обговорення теоретичного питання на 

семінарському занятті 
1 

3. Виконання завдань для самоконтролю 

знань 
2 

4.Підготовка конспекту теми самостійної 

роботи 
0,5 

5.Тестування 1 

Разом 5 

Тема 3. Правове регулювання 

податкової системи України 

1.Тестування 1 

2. Обговорення теоретичного питання на 

семінарському занятті 
1 

3. Виконання завдань для самоконтролю 

знань 
2 

4.Підготовка конспекту теми самостійної 

роботи 
0,5 

Разом 

 
4,5 

Тема 4. Правовий статус 

контролюючих  

органів та органів стягнення 

1.Відвідування лекції 0,5 

2. Обговорення теоретичного питання на 

семінарському занятті 
1 

3. Виконання завдань для самоконтролю 

знань 
2 

4.Підготовка конспекту теми самостійної 

роботи 
0,5 
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Назва модуля, теми Вид навчальної роботи Бали 

5.Тестування 1 

Разом 5 

Тема 5. Правова природа 

обов’язкових платежів 

 

1.Тестування 1 

2. Обговорення теоретичного питання на 

семінарському занятті 
1 

3. Виконання завдань для самоконтролю 

знань 
2 

4.Підготовка конспекту теми самостійної 

роботи 
1 

Разом 5 

Тема 6. Правовий механізм 

податку 

 

1.Відвідування лекції 0,5 

2. Обговорення теоретичного питання на 

семінарському занятті 
1 

3. Виконання завдань для самоконтролю 

знань 
2 

4.Підготовка конспекту теми самостійної 

роботи 
0,5 

5.Тестування 1 

Разом 5 

Тема 7. Правове регулювання 

додаткових елементів 

правового механізму податку 

1.Відвідування лекції 0,5 

2. Обговорення теоретичного питання на 

семінарському занятті 
1 

3. Виконання завдань для самоконтролю 

знань 
2 

4.Підготовка конспекту теми самостійної 

роботи 
0,5 

5.Тестування 1 

Разом 5 

 

Тема 8. Податковий обов’язок 

1. Обговорення теоретичного питання на 

семінарському занятті 
1 

2. Виконання завдань для самоконтролю 

знань 
2 

3.Підготовка конспекту теми самостійної 

роботи 
0,5 

4.Тестування 1 

Разом 4,5 

Тема 9. Погашення податкового 

боргу 

1.Тестування 1 

2. Обговорення теоретичного питання на  1 
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Назва модуля, теми Вид навчальної роботи Бали 

 семінарському занятті 

3. Виконання завдань для самоконтролю знань 2 

4.Підготовка конспекту теми самостійної 

роботи 
1 

Разом 5 

 

Тема 10. Податковий контроль 

1.Відвідування лекції 0,5 

2. Обговорення теоретичного питання на 

семінарському занятті 
1 

3. Виконання завдань для самоконтролю знань 2 

4.Підготовка конспекту теми самостійної 

роботи 
1 

5.Тестування 1 

Разом 5,5 

 

Тема 11. Відповідальність за  

порушення податкового 

законодавства 

1. Обговорення теоретичного питання на 

семінарському занятті 
1 

2. Виконання завдань для самоконтролю знань 2 

3.Підготовка конспекту теми самостійної 

роботи 
0,5 

Разом 3,5 

Поточна модульна робота 1 10 

Модуль 2. Правове регулювання окремих видів податків та зборів 

Тема 12. Правові засади 

оподаткування прибутку 

підприємств 

 

1.Відвідування лекції 0,5 

2. Обговорення теоретичного питання на 

семінарському занятті 
1 

3. Виконання завдань для самоконтролю знань 2 

4.Підготовка конспекту теми самостійної 

роботи 
1 

5.Тестування 1 

Разом 5,5 

Тема 13. Правові засади 

оподаткування доходів 

фізичних осіб 

 

1.Тестування 1 

2. Обговорення теоретичного питання на 

семінарському занятті 
1 

3. Виконання завдань для самоконтролю знань 2 

4.Підготовка конспекту теми самостійної 

роботи 
1 

Разом 5 
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Назва модуля, теми Вид навчальної роботи Бали 

Тема 14. Правове регулювання 

непрямого оподаткування в 

Україні 

 

1.Тестування 1 

2. Обговорення теоретичного питання на 

семінарському занятті 
1 

3. Виконання завдань для самоконтролю знань 2 

4.Підготовка конспекту теми самостійної 

роботи 
0,5 

Разом 4,5 

 

Тема 15. Інші види 

загальнодержавних 

обов’язкових платежів 

 

1.Відвідування лекції 0,5 

2. Виконання завдань для самоконтролю знань 2 

3.Підготовка конспекту теми самостійної 

роботи 
0,5 

Разом 3 

 

Тема 16. Правове регулювання 

місцевих податків та зборів 

 

1.Тестування 1 

2. Обговорення теоретичного питання на 

семінарському занятті 
1 

3. Виконання завдань для самоконтролю знань 2 

4.Підготовка конспекту теми самостійної 

роботи 
0,5 

Разом 4,5 

Тема 17. Правове регулювання 

майнових податків в Україні 

 

1. Обговорення теоретичного питання на 

семінарському занятті 
1 

2. Виконання завдань для самоконтролю знань 2 

3.Підготовка конспекту теми самостійної 

роботи 
0,5 

Разом 3,5 

Тема 18. Правові засади 

застосування спрощеної 

системи оподаткування, обліку 

та звітності 

 

 

1. Відвідування лекції 0,5 

2. Виконання завдань для самоконтролю знань 2 

3.Підготовка конспекту теми самостійної 

роботи 
0,5 

Разом 3 

Поточна модульна робота 2 10 

Разом по дисциплині 100 

Підсумковий контроль - залік  - 
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Таблиця 10. Шкала оцінювання знань студентів за результатами 

підсумкового контролю з навчальної дисципліни 

«Податкове право» 
Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка за шкалою 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

90-100 А відмінно  

82-89 В добре 

74-81 С 

64-73 D задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 

Таблиця 11. Система нарахування додаткових балів 

за видами робіт з навчальної дисципліни «Податкове право»   

Форма роботи Вид роботи Бали 

1. Навчальна 1. Участь в предметних олімпіадах: 

університетських, міжвузівських, всеукраїнських, 

міжнародних 

10-30 

2. Участь в конкурсах на кращого знавця 

дисципліни: університетських, міжвузівських, 

всеукраїнських, міжнародних 

10-20 

3. Виконання індивідуальних навчально-дослідних 

завдань підвищеної складності 
1-15 

4. Написання і захист наукового реферату з 

визначеної проблеми 
0-4 

2. Науково-

дослідна 

1.  Участь в наукових гуртках («Ін-Юре») 5-15 

2. Участь в наукових студентських клубах 

(«Феміда») 

5-15 

3. Участь в конкурсах студентських робіт: 

університетських, міжвузівських, всеукраїнських, 

міжнародних 

 

5-15 

4. Участь в наукових студентських конференціях: 

університетських, міжвузівських, всеукраїнських, 

міжнародних 

5-15 

5. Підготовка публікації в наукових виданнях 20 

6. Оформлення сценарного плану дидактичної гри 10-20 

Разом  * 

*  Максимальна кількість додаткових балів для студента – 30. 
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Розділ 8. Програмне забезпечення 
комп’ютерної підтримки освітнього процесу 

 

Загальне програмне забезпечення: пакет програмних продуктів 
Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel); мережеві сервіси Google. 
 

Спеціалізоване програмне забезпечення комп’ютерної підтримки 

освітнього процесу з навчальної дисципліни: 

1. Інформаційно-правова система «ЛІГА:ЗАКОН». 

2. Інформаційно-правова система «НАУ» (ІАЦ «Ліга»). 

3. Правові системи «Інфодиск: Законодавство України» (ІАЦ 

«Інфодиск»). 

4. Правові системи НаУ, МЕГА-НАУ (ЗАТ «Інформтехнологія); 

інформаційно-правова система із законодавства України «Право» 

(Компанія «Інформаційно-аналітичний центр «БІТ»). 
 

 

Розділ 9. Інформаційно-методичне забезпечення 
 

Перелік складових навчально-методичного комплексу  

навчальної дисципліни 

1. Навчальна програма. 

2. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення 

навчальної дисципліни. 

3. Плани семінарських занять. 

4. Збірник ситуаційних завдань (кейси). 

5. Завдання для самостійної роботи студентів та методичні 

рекомендації до їх виконання. 

6. Ділові ігри. 

7. Тести вхідного контролю знань студентів. 

8. Пакети комплексних контрольних завдань (робіт) та критерії їх 

оцінювання. 

9. Модульний контроль (поточні модульні роботи). 

10. Пакети тестів для студентів денної та заочної форм навчання. 

11. Питання для підготовки до ПМК (заліку). 

12. Тематика науково-дослідної роботи студентів. 
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Перелік інформаційних джерел 

 

Нормативно-правові акти: 

1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради 

України 28 червня 1996 року. // Офіційний вісник України. – 2010. –  

№ 72 /1. – Ст. 2598.  

2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 

1950 року та протоколи до неї // Офіційний вісник України, 1998. –  

№  13 (16.04.1998). Офіційний вісник України. – 2006. – №  32 

(23.08.2006). – Ст. 2371.  

3.  Податковий кодекс України: Закон України  

від 2 грудня 2010 року № 2755-VI  // Голос України. – 2010. –  

12 (04.12.2010). – № 229-230.  

4. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон 

України від 7 грудня 1984 року № 8073-Х, зі змінами від 27 квітня 

2014 року // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984. – № 51. –  

Ст. 1122.  

5.  Митний кодекс України: Закон України  

 від 13 березня 2012 року № 4495-VI // Відомості Верховної Ради 

України. – 2012. – № 44 - 48. – Ст.552.  

6. Кодекс адміністративного судочинства України: Закон України  

від 6 липня 2005 року № 2747 - IV // Офіційний вісник України. – 

2005. – № 32. – Ст. 1918.  

7. Кримінальний кодекс України: Закон України  

 від  5 квітня 2001 року № 2341–ІІІ // Відомості Верховної Ради 

України. – 2001. – № 25-26. – Ст. 131. 

8. Цивільний Кодекс України: Закон України  

від 16 січня 2003 року № 435-IV // Офіційний вісник України. – 2003. 

– № 11. – Ст. 461.  

9. Про міжнародні договори України: Закон України  

від 29 червня 2004 року № 1906-IV // Відомості Верховної Ради 

України. – 2004. – № 50. – Ст. 540. Із змінами, внесеними Законом  

від 5  червня 2014 року № 1323-VII (1323-18) // Відомості Верховної 

Ради України. – 2014. – № 34. – Ст. 1166.  

10.  Про виконання рішень та застосування практики 

Європейського суду з прав людини: Закон України  

від 23 лютого 2006 року № 3477-IV // Голос України. – 2006. –  

04 (05.04.2006). – № 62.   
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11.  Про відновлення дії окремих положень Конституції України: 

Закон України  від  21 лютого 2014 року № 742-VII // Голос України. – 

2014. – 03, 01.03.2014. – № 39 - спецвипуск. Офіційний вісник 

України. – 2014. – №  19 (11.03.2014). –- Ст.  583. 

12. Про державну службу: Закон України від 10 грудня 2015 року  

№ 889-VIIІ // Урядовий кур'єр. – 2015. – № 21.  

13. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України  

від 21 травня 1997 року// Відомості Верховної Ради України. – 1997. – 

№ 24. – Ст.170. 

14.  Про затвердження Положення про Державну фіскальну  

службу України: Постанова Кабінету Міністрів України  

від 21 травня 2014 року № 236 // Урядовий кур'єр. – 2014. –  

07 (08.07.2014). – № 120. 

15.  Про затвердження Порядку подання інформації про платників 

податків, об'єкти оподаткування та об'єкти, пов'язані з 

оподаткуванням, для забезпечення ведення їх обліку, а також 

обчислення та справляння податків і зборів: Постанова  

Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 року № 1386 // 

Урядовий кур'єр. – 2012. – 01 (12.01.2012). – № 5. 

16.  Деякі питання реалізації статті 95 Податкового кодексу 

України: Постанова Кабінету Міністрів України  

від 29 грудня 2010 року № 1244 // Урядовий кур'єр. – 2011. –  

01 (11.01.2011). – № 3. 

17.  Про затвердження Порядку застосування адміністративного 

арешту майна платника податків: Наказ Міністерства доходів і зборів 

України від 10 жовтня 2013 року № 568 // Офіційний вісник України. 

– 2013. – №  89 (26.11.2013). – Ст. 3273. 

18.  Про затвердження Порядку призначення та звільнення, а також 

функції та повноваження податкового керуючого: Наказ Міністерства 

доходів і зборів України від 10 жовтня 2013 року № 578 //  

Офіційний вісник України. – 2013. – №  89 (26.11.2013). – Ст. 3282. 

19.  Про затвердження Порядку застосування податкової застави 

органами доходів і зборів: Наказ Міністерства доходів і зборів 

України від 10 жовтня 2013 року № 572 // Офіційний вісник України. 

– 2013. – №  89 (26.11.2013). – Ст. 3277. 

20. Про затвердження Порядку оформлення результатів 

документальних перевірок дотримання законодавства України з 

питань державної митної справи, податкового, валютного та іншого 

законодавства платниками податків - юридичними особами та їх 
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відокремленими підрозділами: Наказ Державної податкової 

адміністрації України від 20 серпня 2015 року № 727 // Офіційний 

вісник України. – 2015. – №  89. – Ст. 80. 

21.  Про затвердження Положення про реєстрацію фізичних осіб у 

Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків: Наказ 

Міністерства доходів і зборів України від 10  грудня 2013 року № 779 

// Офіційний вісник України. – 2014. – №   7 (28.01.2014). – Ст.  221.  

22.  Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів: 

Наказ Міністерства фінансів України від 09 грудня 2011 року № 1588, 

із змінами від 22 квітня 2014 року № 462 // Урядовий кур'єр. – 2012. – 

01 (06.01.2012). – № 3. 

23.  Про затвердження Положення про реєстрацію платників 

податку на додану вартість: Наказ Міністерства фінансів України від 

14 листопада 2014 року № 1130 // Урядовий кур'єр. - 2014. -  

11 (19.11.2014). - № 215. 

24.  Про затвердження форм податкових декларацій платника 

єдиного податку: Наказ Міністерства фінансів України  

від 19 червня 2015 року № 578 // Офіційний вісник України. – 2015. – 

№  57 (28.07.2015). – Ст. 1877. 

25.  Про затвердження форми Податкової декларації з плати за 

землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки 

державної або комунальної власності): Наказ Міністерства фінансів 

України від 16 червня 2015 року № 560 // Офіційний вісник України. – 

2015. – №  58 (31.07.2015). – Ст. 1904. 

26.  Про затвердження форми Податкової декларації з податку на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки: Наказ Міністерства 

фінансів України від 10 квітня 2015 року № 408 // Офіційний вісник 

України. – 2015. – №  38 (22.05.2015). – Ст. 1154. 

27.  Про затвердження Національного положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: 

Наказ Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року  № 73. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13 

28.  Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського 

обліку 15 «Дохід»: Наказ Міністерства фінансів України  

від 29 листопада 1999 року № 290. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/REG4153.html 

29.  Про     затвердження     Положення (стандарту) бухгалтерського 

обліку 16 «Витрати»: Наказ Міністерства фінансів України  

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/REG4153.html
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від 31 грудня 1999 року № 318. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00 

 

Коментарі 

30. Податковий кодекс України : науково-практичний  коментар : 

у 3 ч. / М.П. Кучерявенко, І.Л. Самсін, І.Х. Темкіжев та ін. ; за ред. 

М.П. Кучерявенка та І.Х. Темкіжева. – Х. : Право, 2012. – Ч. 1. – 810 с. 

31. Податковий кодекс України : науково-практичний  коментар : 

у 3 ч. / М.П. Кучерявенко, І.Л. Самсін, І.Х. Темкіжев та ін.; за ред. 

М.П. Кучерявенка та І. Х. Темкіжева. – Х. : Право, 2012. – Ч. 2. –  

826 с. 

32. Податковий кодекс України : науково-практичний  коментар : 

у 3 ч. / М.П. Кучерявенко, І.Л. Самсін, І.Х. Темкіжев та ін. ; за ред. 

М.П. Кучерявенка та І. Х. Темкіжева. – Х. : Право, 2012. – Ч. 3. – 

608 с. 

33. Науково-практичний коментар Податкового кодексу України 

[Текст]. – К. : Професіонал. – 2011. – Т. 1 : Розділи І - ІV : станом на  

1 квіт. 2011 р. / [Безрутченко С.М. та ін.]. - 2011. – Ст. 924. 

34. Науково-практичний коментар Податкового кодексу України 

[Текст]. – К. : Професіонал. – 2011. – Т. 2 : Розділи V-XX : станом на  

1 квіт. 2011 р. / [Андрущенко І. Г. та ін.]. – 2011. – Ст. 982. 

35. Науково - практичний коментар до Податкового кодексу 

України: в 3 т. / кол. Авторів (заг. ред. М.Я. Азарова). – К.:  

М-во фінансів України, 2010. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.profiwins.com.ua/uk/comentsnk.html 

36. Податковий кодекс України: постатейний коментар: у 2 ч. / 

В.В. Білоус, Л.К. Воронова, О.О. Голавашевич та ін.; за ред..  

М.П. Кучерявенко. – Х.; Право, 2011. – Ч. 1. – 704 с. 

37. Податковий кодекс України: постатейний коментар: у 2 ч. / 

В.В. Білоус, Л.К. Воронова, О.О. Голавашевич та ін.; за ред..  

М.П. Кучерявенко. – Х.; Право, 2011. – Ч. 2. – 1128 с. 

38. Коментар до Податкового кодексу України / Пришва Н.Ю., 
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