


 

Мета дисципліни: є формування у студентів глибоких теоретичних знань та достатніх 

практичних навичок щодо правового механізму функціонування податкової системи, правового 

механізму податкових платежів, правового становища учасників податкових відносин в Україні. 

Завдання дисципліни: формувати у здобувачів вищої освіти здатність застосовувати знання  у 

практичних ситуаціях, знання та розуміння предметної області та професійної діяльності, знання і 

розуміння основ правового регулювання обігу публічних грошових коштів, здатність визначати 

належні та прийнятні для юридичного аналізу факти, здатність аналізувати правові проблеми, 

формувати та обґрунтовувати правові позиції, здатність до консультування з правових питань, зокрема, 

можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів, відповідно до вимог професійної етики, 

належного дотримання норм щодо нерозголошення персональних даних та конфіденційної інформації, 

здатність до самостійної підготовки проектів актів правозастосування. 

 

Очікувані результати навчання 

Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни «Податкове право України» повинен 

знати: теоретичні та практичні положення дисципліни «Податкове право України»; джерела 

правового регулювання, що застосовуються у цій сфері, зміст цих джерел та правила їх застосування; 

найбільш актуальні проблеми у сфері правового регулювання податкових відносин; основні 

положення, викладені в рекомендованій до курсу «Податкове право України» літературі; уміти: 

аналізувати сучасний стан розвитку податкового законодавства; визначати конкретні особливості 

правового регулювання податкових відносин відповідно до суспільних потреб; володіти сучасним 

уявленням про механізм оподаткування в умовах ринкових відносин; застосовувати набуті знання 

при вирішенні конкретних правових завдань у сфері податково-правового регулювання. 
 

 

 

Тематичний план дисципліни і календар його виконання 

Таблиця 2 – Тематичний план дисципліни 

№ 

тижня 

Тема лекції
*
 Тема практичного 

заняття
*
 

Самостійна робота студентів 

Зміст Год. Література 

1 2 3 4 5 6 

1-2 Податкове право та Податкове право та Підготовка до 8 [1, с.27-32; 2; 
 податкові податкові семінарських занять за  3, с.61-112; 4; 

 правовідносини правовідносини темою №1,  
опрацювання лекційного 

 10] 

     матеріалу (лекція №1),   

   вивчення нормативно-   

   правових актів до теми   

   №1, 
 вибір теми 
індивідуального завдання 

  

3-4 Податок та його Податок та його Підготовка до 8 [1, с.13-26; 3, 
 правовий механізм правовий механізм семінарських занять за  с.118-143; 4; 
   темою №2,  8] 
   опрацювання   

   лекційного матеріалу   

   (лекція №2),   

   вивчення нормативно-   

   правових актів до теми   

   №2,  
виконання індивідуального 
завдання 

  

5-6 Податкова система Податкова система Підготовка до 8 [2, с. 13-27; 3, 
   семінарських занять за  с.112-118; 4; 
   темою №3,  10; 11] 
   опрацювання лекційного   

   матеріалу (лекція №3),   

   вивчення нормативно-   

   правових актів до теми   

   №3,   

     підготовка до   

   контрольної роботи за   

   темами №№1-3.   



7-8 Адміністрування Адміністрування Підготовка до 8 [1, с.33-40; 2; 
 податкових податкових платежів семінарських занять за  3, с.254-287; 
 платежів  темою №4, 

опрацювання лекційного 

 4; 10; 11] 

   матеріалу (лекція №4), 

вивчення нормативно - 

правових актів до теми 
№4, 
виконання індивідуального 
завдання 

  

9-10 Податковий Податковий контроль Підготовка до 8 [1, с.133-157; 
 контроль та та відповідальність за семінарських занять за  2; 3, с.306- 
 відповідальність за порушення темою №5,  342; 4; 6; 7; 
 порушення податкового опрацювання лекційного  10; 11] 

 податкового 

законодавства 

законодавства матеріалу (лекція №5), 
вивчення нормативно - 

правових актів до теми 

  

   №5,   

   виконання   

   індивідуального   

     завдання   

11-12 Загальнодержавні Загальнодержавні Підготовка до 8 [1, с.54-78; 2; 
 податкові платежі: податкові платежі: семінарських занять за  3, с.349-371; 
 пряме пряме оподаткування темою №6,  4] 
 оподаткування  опрацювання лекційного 

матеріалу (лекція № 6), 

  

   вивчення нормативно -   

   правових актів до теми   

   №6,  
підготовка до захисту 
індивідуального завдання 

  

13-14 Загальнодержавні Загальнодержавні Підготовка до 8 [1, с.40-53; 2; 
 податкові платежі: податкові платежі: семінарських занять за  3, с.372-415; 
 непряме непряме темою №7,  4] 
 оподаткування оподаткування опрацювання лекційного 

матеріалу (лекція №7), 

  

   вивчення нормативно -   

   правових актів до теми   

   №7.   

   підготовка до тестового   

   контролю за темами   

   №№4-7.   

15-16 Інші види Інші види Підготовка до 8 [1, с.107-129; 
 загальнодержавних загальнодержавних семінарських занять за  2; 3, с. 443- 
 податкових податкових платежів темою №8,  478; 4] 
 платежів  опрацювання лекційного   

   матеріалу (лекція № 8),   

   вивчення нормативно -   

   правових актів до теми   

   №8.   

17 Місцеві податкові Місцеві податкові Підготовка до 5 [1, с.97-106; 
 платежі платежі семінарського заняття за  2; 3, с.449- 
 темою №9,  520; 4] 
   опрацювання лекційного   

   матеріалу (лекції №9),   

   вивчення нормативно -   

   правових актів до теми   

   №9   

   Всього за семестр 69  

Примітка: 
*
Лекції проводяться по дві годин один раз в два тижні, практичні заняття проводяться щотижня по 

дві години 

 

 



Політика дисципліни 

Організація освітнього процесу з дисципліни відповідає вимогам положень Хмельницького 

національного університету про організаційне і навчально-методичне забезпечення освітнього 

процесу, освітній програмі та навчальному плану. Студент зобов’язаний відвідувати лекції та 

практичні заняття згідно з розкладом,   не запізнюватися на заняття, виконувати домашні завдання 

відповідно до графіка. Пропущене практичне заняття студент зобов’язаний опрацювати самостійно 

у повному обсязі і відзвітувати перед викладачем не пізніше, ніж за тиждень до чергової атестації. 

До практичних занять студент має підготуватися за відповідною темою і проявляти активність 

під час усного опитування. Важливим елементом самостійної роботи є індивідуальна робота кожного 

студента. Її призначенням є: поглиблення теоретичних знань, отриманих на лекціях; заохочення 

студентів до аналізу нормативно-правових джерел; забезпечення майбутніх фахівців усіх напрямів 

підготовки знаннями основних правових положень, що стосуються їх професійної діяльності. 

Індивідуальні завдання передбачаються у формі такого індивідуального науково-дослідного завдання 

(ІНДЗ) як підготовка письмового огляду податкового законодавства однієї з іноземних держав. Форма 

і тема ІНДЗ обирається студентом добровільно і закріплюється за студентом викладачем. Підготовка 

письмового огляду зарубіжного законодавства передбачає вивчення студентом відповідних 

нормативних актів щодо правового регулювання оподаткування однієї з іноземних держав та 

складання їх письмово огляду. Теми письмових оглядів податкового законодавства однієї з іноземних 

держав запропоновані робочою програмою дисципліни. Індивідуальна робота кожного студента є 

необхідним  елементом самостійної роботи. Виконуючи самостійну роботу з дисципліни, студент має 

дотримуватися політики доброчесності. У разі наявності плагіату він отримує незадовільну оцінку і 

має виконати завдання за новою темою. 

 

Критерії оцінювання результатів навчання. 

Кожний вид роботи з дисципліни оцінюється за чотирибальною шкалою. Семестрова 

підсумкова оцінка визначається як середньозважена з усіх видів навчальної роботи, виконаних і зданих 

позитивно з урахуванням коефіцієнта вагомості і встановлюється в автоматизованому режимі після 

внесення викладачем усіх оцінок до електронного журналу. При оцінюванні знань студентів 

використовуються різні засоби контролю, зокрема: усне опитування; засвоєння теоретичного 

матеріалу з тем перевіряється тестовим контролем, контрольною роботою; якість виконання, набуття 

теоретичних знань і практичних навичок перевіряється шляхом розв’язання практичних завдань та 

виконання індивідуального завдання. Оцінка, яка виставляється за практичне заняття, складається з 

таких елементів: знання теоретичного матеріалу з теми; вміння студента обґрунтувати прийняті 

рішення та розв’язувати практичні завдання; своєчасне виконання домашніх завдань з теми. 
. 

Структурування дисципліни за видами робіт і оцінювання результатів навчання 

студентів у семестрі за ваговими коефіцієнтами 

Аудиторна робота Самостійна, 

індивідуальна 
робота 

Семестровий 

контроль, 
залік 

   

 

Залік (за 

рейтингом ) 

Семінарські заняття Контрольна 
робота 

Тестовий контроль Індивідуальне 
завдання 

УО (мінімальна кількість оцінок 
усього опитування – 6) 

КР ТК ІЗ 

ВК: 0,6 0,1 0,1 0,2 

 

Примітка: УО- усне опитування, ВК – ваговий коефіцієнт; КР- контрольна робота, ТК – тестовий 

контроль;; ІЗ - індивідуальне завдання. 

 
Оцінювання тестових завдань 

Тестове завдання для кожного студента складається з десяти тестів, кожен з яких оцінюється 

чотирма балами. Максимальна сума балів, яку може набрати студент, складає 40. Оцінювання 

здійснюється за чотирибальною шкалою. Відповідність набраних балів за тестове завдання оцінці, що 

виставляється студенту, представлена у нижченаведеній таблиці. 
Сума балів за тестове завдання 1 – 10 11-20 21-30 31-40 

Оцінка 2 3 4 5 

Якщо відповідь на тестове завдання має 2-3 правильних значення, а студент вказав частину з 

них, то сума балів у цьому випадку буде пропорційна кількості правильних відповідей. Наприклад, у 

тесті є три правильних відповіді, а студент вказав лише дві з них, тоді він отримує за тестове завдання 



два бали з трьох. На тестування відводиться 15 хвилин. Правильні відповіді студент записує у талоні 

відповідей. При цьому усі графи для відповідей повинні бути заповнені цифрами, що відповідають 

вірним, на погляд студента, відповідям. Через 15 хвилин студенти здають викладачу завдання з 

талонами відповідей. Викладач на наступному занятті оголошує результати тестування. 

Якщо студент отримав негативну оцінку, то він повинен перездати її у встановленому порядку, 

але обов’язково до терміну наступного контролю. У випадку, коли студент не виконав індивідуальний 

план з дисципліни у заплановані терміни без поважних причин, то під час відпрацювання 

заборгованості при позитивній відповіді йому виставляється мінімальна оцінка «задовільно». 

 

Співвідношення вітчизняної шкали оцінювання і шкали оцінювання ЄКТС 

Оцінка 

ECTS 

Інституційна 

шкала балів 

Інституційна 

оцінка 

Критерії оцінювання 

A 4,75-5,00 5 

 
З

ар
ах

о
в
ан

о
 

Відмінно – глибоке і повне опанування навчального матеріалу і 

виявлення відповідних умінь та навиків. 

B 4,25-4,74 4 Добре – повне знання навчального матеріалу з кількома 

незначними помилками. 

С 3,75-4,24 4 Добре – в загальному правильна відповідь з двома-трьома 

суттєвими помилками. 

D 3,25-3,74 3 Задовільно – неповне опанування програмного матеріалу, але 

достатнє для практичної діяльності за професією. 

E 3.00-3,24 3 Задовільно – неповне опанування програмного матеріалу, що 

задовольняє мінімальні критерії оцінювання 

FX 2,00-2,99 2 

 
Н

ез
ар

ах
о

в
ан

о
 Незадовільно – безсистемність одержаних знань і неможливість 

продовжити навчання без додаткових знань з дисципліни 

F 0,00-1,99 2 Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота і повторне 

вивчення дисципліни. 

 
Контрольні питання з дисципліни 

1. Місце податкового права в системі фінансового права. 

2. Предмет і метод податкового права. 
3. Система податкового права. 

4. Джерела податкового права. 

5. Податкове законодавство України. 

6. Принципи податкового законодавства України. 

7. Поняття, ознаки та структура податково-правових норм. 

8. Види податково-правових норм. 

9. Поняття, ознаки та склад податкових правовідносин. 

10. Класифікація податкових правовідносин. 

11. Суб’єкти податкових відносин. 

12. Повноваження органів влади у сфері встановлення податкових платежів. 

13. Платник податку. 

14. Податкова система України: поняття, структура, принципи. 

15. Встановлення та скасування податкових платежів. 

16. Уникнення подвійного оподаткування. 

17. Поняття та ознаки податку. 

18. Функції податку. 

19. Класифікація податкових платежів. 

20. Зміст та елементи правового механізму податку. 

21. Обов’язкові елементи податкового закону/ 

22. Адміністрування податкових платежів: поняття та зміст. 

23. Контролюючі органи та органи стягнення. 

24. Права та обов’язки контролюючих органів. 

25. Оскарження рішень контролюючих органів. 

26. Податкові органи. 

27. Податкові консультації. 

28. Податкове зобов’язання. 

29. Розстрочення та відстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу платника 

податків. 

30. Забезпечення погашення податкового боргу. 

31. Податкова застава. 

32. Адміністративний арешт майна. 



33. Стягнення податкового боргу. 

34. Безнадійний податковий борг: поняття та порядок списання. 

35. Правове регулювання податкового контролю. 

36. Облік платників податків. 

37. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності контролюючих органів. 

38. Податкова перевірка: поняття та види. 

39. Камеральна перевірка: зміст і порядок проведення. 

40. Документальна перевірка: зміст і порядок проведення. 

41. Фактична перевірка: зміст і порядок проведення. 
42. Відповідальність за порушення податкового законодавства. 

43. Порядок притягнення до фінансової відповідальності. 

44. Штрафні (фінансові) санкції (штрафи). 

45. Пеня. 

46. Податок на прибуток підприємств. 

47. Податок на доходи фізичних осіб. 

48. Податок на додану вартість. 

49. Акцизний податок. 

50. Екологічний податок. 

51. Рентна плата. 

52. Склад податку на майно. 

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

54. Транспортний податок. 

55. Плата за землю. 

56. Правовий механізму єдиного податку. 

57. Мито. 

58. Збір за місця для паркування транспортних засобів. 

59. Туристичний збір. 

60. Військовий збір. 
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