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Мета дисципліни «Податкове право» - вивчення правовідносин, які
виникають у сфері встановлення, сплати та зміни податків, інших обов’язкових
платежів; сучасної системи державних органів, на які покладено функцію
здійснення контролю та визначення відповідальності за повнотою сплати
податків, а також:
Компетентності відповідно до ОП:
Інтегральна компетентність бакалавра з менеджменту – це здатність
розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, які
характеризуються комплексністю і невизначеністю умов, у сфері менеджменту
або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів
соціальних та поведінкових наук.
ЗК1 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства,
усвідомлювати цінності громадянського (демократичного) суспільства та
необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і
громадянина в Україні.
ЗК2 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові
цінності та примножувати досягнення суспільства на основі розуміння історії та
закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань
про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій,
використовувати різні види та форми рухової активності для активного
відпочинку та ведення здорового способу життя.
ЗК3 Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу.
ЗК8 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
ЗК13 Цінування та повага різноманітності та мультикультурності
ЗК15 Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
ПК1 Здатність визначати та описувати характеристики організації.
ПК2 Здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх
з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища.
ПК3 Здатність визначати перспективи розвитку організації.
ПК13 Розуміти принципи і норми права та використовувати їх у
професійній діяльності.
Обсяг навчальної дисципліни: Додаток 1.1, 1.2
3 кредити ЄКТС ( 90 год.)

Програма навчальної дисципліни

ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ ПОДАТКІВ ТА ОБОВ`ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ.
СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ
Податок як складна система відносин, комплексне економіко-правове
явище. Сутність та основні риси податку. Еволюція податків. Концепції
розвитку теорії податків. Податки в системі доходів державного бюджету.
Функції податків. Фіскальна функція, механізм її реалізації. Податки як основа
фінансової бази держави. Регулююча функція. Основні напрями податкового
регулювання економіки й соціальної сфери. Співвідношення функцій у різних
видів податків.
Елементи податку: суб’єкт, об’єкт та база оподаткування, ставка податку,
порядок обчислення податку, податковий період, строк та порядок сплати
податку, строк та порядок подання звітності про обчислення і сплати податку.
Методи побудови податкових ставок. Базова ставка податку. Гранична ставка
податку. Абсолютна та відносна ставка податку. Принципи оподаткування.
Класифікація податків, її ознаки. Поділ податків за економічним змістом на
прямі й непрямі. Класифікація податків за економічною ознакою об’єкта
оподаткування – податки на доходи, капітал і споживання. Класифікація за
ознакою органів державної влади, які їх встановлюють, – загальнодержавні й
місцеві податки. Класифікація податків залежно від способу їх стягнення –
розкладкові й окладні.
Переваги і недоліки прямих податків, проблеми їх справляння,
регулюючий механізм окремих видів прямих податків. Переваги та недоліки
непрямих податків, їх місце в податковій системі.
Податкова політика держави. Сутність податкової політики в системі
державного регулювання економіки. Методи та інструменти податкової
політики. Принципи формування державної податкової політики.
Класифікація видів податкової політики залежно від її впливу на
соціально-економічний розвиток країни – політика максимальних податків,
політика економічного розвитку, політика виважених податків.
Ефективність податкової політики. Коефіцієнти фіскальної ефективності
податкової політики. Коефіцієнти регулюючої ефективності податкової політики.

ТЕМА 2. ПОДАТКОВЕ ПРАВО ТА ПОДАТКОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ
Податкове право як складний інститут фінансового права, що регулює
суспільні відносини щодо встановлення та справляння податкових платежів, їх
зміни й скасування. Зв'язок податкового право із самостійними галузями права:
конституційним, цивільним, кримінальним правом. Предмет податкового права
- відносини, пов’язані з рухом грошей у власність держави знизу вгору (від
платника до бюджету) у формі податків і зборів. Джерело податкового права -

встановлює певні правила поведінки суб’єктів податкового права; має бути
виданим компетентним органом; мати чітку відповідність матеріальної і
процесуальної сторін функціонування податкового механізму.
Основа податкового законодавства - закони і підзаконні акти.
Податкова система держави. Наукові основи побудови податкової системи.
Поняття податкової системи і вимоги до неї. Структурна побудова податкової
системи. Оптимізація співвідношення між фіскальною і регулюючою функціями
податків, між різними видами податків. Фактори, що визначають структуру
податкової системи.
Податкова система в Україні, основні етапи її становлення. Склад та
структура податкової системи України, законодавчі акти, що її регламентують.
ТЕМА 3. АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ
Зміст і принципи системи податкового адміністрування в Україні. Основні
вимоги до раціональної податкової системи. Нормативно-правова та
організаційна складові системи адміністрування податків. Модернізація системи
податкового адміністрування в Україні. Недоліки та суперечності нормативноправових актів, що регулюють податкове адміністрування в Україні. Податковий
кодекс та проблеми реформування податкового адміністрування. Удосконалення
системи податкового адміністрування в контексті інтеграційних процесів.
Податкова оптимізація та ухилення від сплати податків. Засоби
зменшення податкових платежів: податкова оптимізація і ухилення від сплати
податків. Основні способи і засоби оптимізації податків в Україні.
Поняття ухилення від податків. Види ухилення від податків. Приховування
доходів та інші форми податкових зловживань. Особливості ухилення від
податків у сфері тіньової економіки. Можливості ухилення від сплати з різних
видів податків. Боротьба з ухиленням від сплати податків. Сутність та форми
перекладання податків. Відповідальність платників податків за порушення
податкового законодавства. Ухилення від податків у сфері міжнародного бізнесу
та його напрямки. Проблеми подвійного оподаткування міжнародного бізнесу та
способи його усунення.
ТЕМА 4. ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА
ПОРУШЕННЯ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА
Податковий контроль - система заходів, що вживаються контролюючими
органами з метою контролю правильності нарахування, повноти і своєчасності
сплати податків і зборів, а також дотримання законодавства з питань
регулювання обігу готівки, проведення розрахункових та касових операцій,
патентування, ліцензування та іншого законодавства, контроль за дотриманням
якого покладено на контролюючі органи.
Податковий контроль здійснюється шляхом: ведення обліку платників
податків; інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів

державної податкової служби; перевірок та звірок.
Структурна побудова податкової системи. Оптимізація співвідношення між
фіскальною і регулюючою функціями податків, між різними видами податків.
Фактори, що визначають структуру податкової системи.
ТЕМА 5. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОДАТКІВ З ФІЗИЧНИХ ОСІБ
Податок на доходи фізичних осіб, як форма індивідуального оподаткування
населення. Загальні терміни: фізична особа (резидент, нерезидент), дохід,
додаткові блага, загальний оподатковуваний дохід, нерухоме майно (нерухомість),
рухоме майно, пасивний дохід, податкова знижка, податковий агент. Платники
податку і об’єкт оподаткування. Загальний річний і загальний місячний
оподатковувані доходи, їх склад. Доходи, які не включаються до складу
загального місячного або річного оподатковуваного доходу. Податкова знижка:
підстави для нарахування податкової знижки. Перелік витрат, які включаються до
податкової знижки. Обмеження права на нарахування податкової знижки.
Податкові соціальні пільги та підстави і порядок їх надання. Ставки податку,
порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку до бюджету.
Єдиний соціальний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування. Платники, база нарахування ЄСВ.
Особливості нарахування та сплати податку з окремих видів доходів: від
надання нерухомості в оренду (суборенду, житловий найм (піднайм);
оподаткування інвестиційного прибутку; роялті; процентів; дивідендів; виграшів
та призів; благодійної допомоги; доходи отримані за договорами довгострокового
страхування життя; доходів. отриманих нерезидентами; іноземних доходів.
Порядок оподаткування: операцій з продажу (обміну) об’єктів нерухомого і
рухомого майна; доходу, отриманого платником податку в результаті прийняття
ним у спадщину чи дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав.
Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою – підприємцем від
провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему
оподаткування; оподаткування доходів, отриманих фізичною особою, яка
провадить незалежну професійну діяльність. Порядок подання річної декларації
про майновий стан і доходи (податкової декларації).
ТЕМА 6. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОДАТКІВ З ЮРИДИЧНИХ
ОСІБ
Прибуткове оподаткування юридичних і фізичних осіб. Види прямих
податків.
Сутність податку на прибуток підприємств, його зародження та розвиток.
Платники і ставки податку на прибуток. Об’єкт оподаткування. Порядок
визначення прибутку як об’єкта оподаткування, його економічний зміст і
кількісна визначеність.
Доходи й витрати підприємств як основа визначення прибутку, їх склад.

Порядок визначення доходів та їх склад. Доходи, що не враховуються для
визначення об’єкта оподаткування. Порядок визначення доходів.
Склад витрат та порядок їх визначення. Витрати, що не враховуються при
визначенні оподатковуваного прибутку. Особливості визнання витрат подвійного
призначення. Особливості визначення витрат платника податку: в разі сплати
процентів за борговими зобов’язаннями; на виплати фізичним особам згідно з
трудовими договорами та договорами цивільно-правого характеру; сум внесків
на соціальні заходи. Порядок обчислення та сплати податку на прибуток.
ТЕМА 7. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НЕПРЯМИХ ПОДАТКІВ
Види непрямих податків: податок на додану вартість, акциз та мито.
Сутність податку на додану вартість, його зародження та розвиток.
Передумови впровадження податку на додану вартість в Україні. Платники і
ставки податку на додану вартість. Об’єкт оподаткування, особливості його
визначення у різних галузях. Податок на додану вартість як ціноутворюючий
фактор. Методика включення податку в ціни товарів, робіт і послуг. Пільги по
податку на додану вартість. Пільги для окремих платників податку.
Направленість пільг і їх дія. Порядок обчислення податку на додану вартість:
податкове зобов’язання, податковий період, дата виникнення податкового
зобов’язання, податковий кредит, податок на додану вартість, що підлягає
перерахуванню в доход бюджету, відшкодування сум податку на додану
вартість. Облік податку у платників (податкова накладна, реєстр отриманих та
виданих податкових накладних). Строки сплати податку на додану вартість.
Розрахунки з бюджетом. Декларації з податку на додану вартість, їх зміст,
порядок складання і подання у податкові органи. Строки подання декларацій.
Акцизний податок як форма специфічних акцизів. Особливості акцизного
оподаткування в Україні. Платники акцизного податку, об’єкт оподаткування.
Перелік підакцизних товарів і ставки акцизного податку. Порядок включення
акцизного податку у ціну товарів. Методика обчислення сум акцизного податку,
що підлягають сплаті до бюджету. Пільги по податку. Строки сплати акцизного
податку та подання звітності. Акцизні склади. Контроль за сплатою податку.
Мито як джерело доходів бюджету, митна політика. Термінологія митної
справи: митна територія та митний контроль, ввезення, вивезення та транзит
товарів, митна декларація і декларанти. Платники і ставки мита. Порядок сплати
мита. Пільги для юридичних і фізичних осіб. Справляння мита та порядок його
перерахування в бюджет.
ТЕМА 8. РЕНТНІ ПЛАТЕЖІ
Сутність екологічного податку. Платники, об’єкт та база оподаткування,
ставки податку. Порядок обчислення і сплати податку в бюджет. Звітність
платників податку.

Державна власність на ресурси як основа отримання державою доходів та
їх використання.
Принципи встановлення плати за ресурси: обов’язковість і однократність.
Склад рентної плати. Рентна плата за користування надрами для
видобування корисних копалин: платники, об’єкт оподаткування, ставки,
порядок обчислення та сплати податкових зобов’язань. Рентна плата за
користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин:
платники, об’єкт оподаткування, ставки, порядок обчислення та сплати
податкових зобов’язань.
Плата за ресурси як інструмент впливу на економічне та раціональне
використання ресурсів. Види плати за ресурси, побудова ставок і визначення
платників. Рентна плата за спеціальне використання води. Платники, об’єкт
оподаткування. Лімітування забору води і побудова ставок збору за воду.
Порядок обчислення та строки сплати збору в бюджет. Звітність платників
збору.
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів, його сутність і
призначення. Платники, об’єкт оподаткування. Ставки збору за заготівлю
деревини основних та неосновних лісових порід. Порядок обчислення,
перерахування та сплати збору. Звітність платників збору.
Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України. Платники
збору. Об’єкт оподаткування. Ставки збору. Порядок обчислення збору.
Податковий період. Право на користування радіочастотним ресурсом України.
Порядок сплати збору. Звітність платників збору.
Рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними
нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування
трубопроводами аміаку територією України. Платники, об’єкт оподаткування.
Порядок сплати збору. Звітність платників збору.
Подання декларації і строки сплати рентної плати. Відповідальність
платників рентної плати та контроль за її справлянням.
ТЕМА 9. МІСЦЕВІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ
Сутність, види та функції місцевих податків і зборів.
Місцеві податки: податок на майно, єдиний податок. Склад податку на
майно. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Платники,
об’єкт оподаткування. База оподаткування. Ставка податку. Пільги із сплати
податку. Податковий період. Порядок обчислення та сплати податку. Порядок і
строки сплати податку.
Транспортний податок. Платники, об’єкт оподаткування. База
оподаткування. Ставка податку. Податковий період. Порядок обчислення та
сплати податку. Порядок і строки сплати податку.
Місцеві збори: збір за місця для паркування транспортних засобів,
туристичний збір.
Збір за місця для паркування транспортних засобів. Платники збору.

Об’єкт і база оподаткування збором. Ставки збору. Особливості встановлення
збору. Порядок обчислення та строки сплати збору.
Туристичний збір. Платники збору. База справляння та ставка збору.
Податкові агенти.
Особливості справляння збору. Порядок сплати збору.
Рішення про встановлення місцевих податків та зборів приймають
сільські, селищні, міські ради в межах своїх повноважень. Згідно з п. 10.3
Податкового кодексу України місцеві ради обов'язково встановлюють податок
на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; єдиний податок та збір за
провадження деяких видів підприємницької діяльності.
Місцевим радам не дозволяється встановлювати індивідуальні пільгові
ставки місцевих податків та зборів для окремих юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців і фізичних осіб або звільняти їх від сплати таких податків та
зборів.
Порядок нарахування та сплати місцевих податків і зборів в Україні
регламентований Розділами XII та XIV ПКУ.
Форми податкових декларацій (розрахунків) з місцевих податків та
зборів затверджує ДПС України, яка за потреби надає методичні рекомендації
щодо їх заповнення.
Контроль за сплатою місцевих податків і зборів органами державної
податкової служби і міськими, селищними, сільськими радами, які їх
встановлюють.
Форма підсумкового контролю успішності навчання
З навчальної дисципліни «Податкове право» передбачено:
для денної форми навчання – залік
Критерії та засоби оцінювання успішності навчання
В Університеті встановлюється єдина максимальна сума балів за всі види
робіт з навчальної дисципліни – 100 балів.
Встановлюються: максимальні суми балів за виконання завдань у рамках
аудиторної – 30 балів, самостійної та індивідуальної роботи – 30 балів; 40 балів
– за виконання завдань, винесених на підсумковий контроль.
За аудиторну роботу здобувач вищої освіти отримує бали після вивчення
окремих блоків тем навчальної дисципліни. За кожен блок тем здобувач може
отримати максимум 10 балів. Навчальна дисципліна «Податкове право»
складається з трьох блоків тем, а саме:
І Блок – Тема 1, Тема 2, Тема 3;
ІІ Блок – Тема 4, Тема 5, Тема 6;
ІІІ Блок – Тема 7, Тема 8, Тема 9.
Оцінювання відповіді здобувача вищої освіти на занятті відбувається
наступним чином:
Відмінно – питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на

високому рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі
навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані в повному обсязі. Під
час заняття продемонстрована стабільна активність та ініціативність. Відповіді
на теоретичні питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної
думки стосовно дискусійних питань ґрунтується на глибокому знанні чинного
законодавства, теорії та правозастосовної практики;
Задовільно – питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні
навички та вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого
напрацювання та закріплення; навчальні завдання, передбачені планом заняття,
виконані, деякі види завдань виконані з помилками.
Незадовільно – здобувач вищої освіти не готовий до заняття, не знає
більшої частини програмного матеріалу, з труднощами виконує завдання,
невпевнено відтворює терміни і поняття, що розглядалися під час заняття,
допускає змістовні помилки, не володіє відповідними вміннями і навичками,
необхідними для розв’язання професійних завдань.
За самостійну та індивідуальну роботу здобувач вищої освіти отримує
бали після виконання наступних видів завдань, які оцінюються згідно їх
складності:
Написання та публікації статті у фаховому виданні – 30 балів;
Написання та публікація тез доповідей на конференції міжнародного,
всеукраїнського чи регіонального рівня – 15 балів;
Підготовка не більше 3 мультимедійних презентацій з обраних тем, де
одна презентація оцінюється максимум – 5 балів;
Підготовка не більше 3 тестових завдань з обраних тем, де одні тестові
завдання оцінюються максимум – 5 балів;
Підготовка не більше 3 практичних задач з обраних тем, де одна практична
задача оцінюється максимум – 5 балів.
Для навчальної дисципліни «Податкове право» засобами діагностики
знань виступають:
поточний контроль: опитування, тестування, письмові завдання, задачі;
проміжний контроль: письмові контрольні роботи з окремих блоків тем,
підсумковий модульний контроль; подальший контроль: «зрізи» знань,
кваліфікаційні завдання.
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