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Плани семінарських занять з  навчальної дисципліни «Податкове право», 

яка викладається для студентів денної форми навчання  

напряму підготовки 6.030401і «Правознавство 

 
Модуль 1. Загальні питання регламентації відносин у сфері справляння 

податків і зборів 
 

Тема 2. Податково - правові норми та податкове законодавство. 

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. 

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. 

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. 

Тема 4. Правовий статус контролюючих органів. 

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. 

Тема 5. Правова природа обов’язкових платежів. 

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.   

Тема 6. Правовий механізм податку. 

Семінарське заняття 5. Правовий механізм податку. 

1. Правовий механізм податку та його елементи.  

2. Поняття та види платника податку. 
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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. 

Тема 7. Правове регулювання додаткових елементів правового механізму 

податку. 

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, внесення змін до податкової 

звітності.  

6.Податкова консультація та наслідки застосування податкової консультації. 

Тема 8. Податковий обов’язок. 

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.  

Тема 9. Погашення податкового боргу. 

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. 

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.  

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.  
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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. 

Тема 11. Відповідальність за порушення податкового законодавства. 

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 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. 

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. 

Тема 13. Правові засади оподаткування доходів фізичних осіб. 

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 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. 
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Тема 14. Правове регулювання непрямого оподаткування в Україні 

Семінарське заняття 13. 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.  

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 16. Правове регулювання місцевих податків та зборів. 

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. 

Тема 17. Правове регулювання майнових податків в Україні. 

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. 
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Плани семінарських занять з  навчальної дисципліни «Податкове право», 

яка викладається для студентів заочної форми навчання та Черкаського 

локального центру дистанційного навчання напряму підготовки  

6.030401 «Правознавство», 6.030401і «Правознавство» 

 
Модуль 1. Загальні питання регламентації відносин у сфері справляння 

податків і зборів 
 

Тема 2. Податково - правові норми та податкове законодавство. 

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. 

5.Сфера дії Податкового кодексу України та Митного кодексу України. 

6.Співвідношення податкового законодавства з іншими законодавчими актами. 

 

Тема 5. Правова природа обов’язкових платежів. 

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.   

 
Модуль 2. Правове регулювання окремих видів податків та зборів 

 

Тема 17. Правове регулювання майнових податків в Україні. 

Семінарське заняття 3. 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. 

 


