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ВСТУП 
Програма нормативної навчальної дисципліни «Податкове і 

митне право» складена відповідно до освітньо-професійної програми 
підготовки бакалавра спеціальності «Право». 

Предметом вивчення дисципліни «Податкова і митне право» є 
податкове та митне законодавство України, а також правовідносини, 
що виникають у ході застосування відповідних норм. 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Податкове і митне 
право» є складовою частиною циклу фундаментальних дисциплін для 
підготовки студентів за спеціальністю «Право». Вивчення курсу 
передбачає наявність систематичних та ґрунтовних знань із суміжних 
курсів – «Бюджетне право»  та «Земельне і аграрне право». 

Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими 
стандартами вищої освіти України. 
 

Анотація  
Актуальність вивчення дисципліни «Податкове і митне право» 

зумовлена формуванням в Україні економіки ринкового типу, що 
зумовлює потребу відповідного правового регулювання правовідносин 
у сфері оподаткування. Міжнародні економічні відносини, 
перебування України у досить неоднозначних стосунках із сусідніми 
пострадянськими державами, а також все більша потреба в товарах 
західноєвропейського виробництва спричинили в останні роки значні 
зміни у векторі митної політи держави, а відтак, розуміння даних 
факторів та умов, що їм сприяють виходять на перше місце серед 
студентів правничих спеціальностей. 

Робоча програма навчальної дисципліни «Податкового і 
митного права» включає два змістовних модулі. У першому 
змістовному модулі акцентовано увагу на базових поняттях 
податкового та митного права України, загальних принципах побудови 
системи оподаткування, а також відповідальності за вчинені 
правопорушення. Другий змістовний модуль присвячено вивченню 
основних податків, зборів та митних платежів як джерел наповнення 
бюджету держави. 

Ключові слова: податкова політика, податкове законодавство, 
митне законодавство, податок, збір. 
 

Abstract 
The urgency of studying the discipline "Tax and Customs Law" is 

conditioned by the formation of a market economy in Ukraine, which 
determines the need for appropriate legal regulation of legal relations in the 
field of taxation. International economic relations, the presence of Ukraine 
in rather ambiguous relations with the neighboring post-Soviet states, as 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



well as the growing demand for West European goods have led to 
significant changes in the state of the customs policy of the state in recent 
years, and thus an understanding of these factors and the conditions that 
they are pushing for 1st place among law students. 

The work program of the discipline "Tax and Customs Law" 
includes two content modules. The first content module focuses on the basic 
concepts of tax and customs law of Ukraine, the general principles of the 
construction of the taxation system, as well as responsibility for the 
committed offenses. The second content module is devoted to the study of 
basic taxes, fees and customs payments as sources of filling the state 
budget. 

Key words: tax policy, tax legislation, customs legislation, tax, 
collection..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування 
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, 

спеціалізація, рівень 
вищої освіти 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів –
6 

Галузь знань 
08 «Право» 

Нормативна 
Спеціальність 
081 «Право» 

Модулів – 1 

 

Рік 
підготовки: 2 

курс 

Рік підготовки: - 
2 курс 

Змістових модулів – 
2 

Семестр: 4 
Семестр: - 4 

семестр 

Індивідуальне 
науково-дослідне 

завдання – 

Лекції – 18 
год. 

Лекції – 4 год. 

Загальна кількість 
годин – 180 

Практичні- 18 
год. 

Практичні - 12 
год. 

Тижневих годин для 
денної форми 

навчання: 
аудиторних – 2 

самостійної роботи 
студента – 5 

 
Рівень вищої освіти: 

перший 
(бакалаврський) 

Лабораторні - -год. 

Самостійна 
робота –144 

год. 

Самостійна 
робота – 164 год. 

Індивідуальні - - год. 

Вид контролю - залік 

Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 
для денної форми навчання - 36% до 64%; 
заочної форми навчання – 9 % до 91% 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Метою навчальної дисципліни «Податкове та митне право» 

є поглиблене засвоєння положень податкового та митного 
законодавства України, отримання практичних навиків застосування 
фіскального законодавства України, опанування основних проблемних 
питань, що виникають на стадії введення та адміністрування 
конкретного податку, збору чи митного платежу. 

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 
- засвоєння теоретичних основ формування фіскальної 

системи держави; 
- вивчення норм податкового та митного права; 
- створення на базі отриманих знань чіткого уявлення про 

фіскальну систему держави; 
- оволодіння основними принципами роботи з податковим 

та митним законодавством України; 
- формування усталених знань з податкового та митного 

права. 
 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 
- чинне законодавство України, що регулює податкові 

правовідносини; 
- понятійний апарат податкового та митного права; 
- основи правового статусу фіскальних органів; 
- основи правового статусу платників податків; 
- проблеми, що виникають у ході правового регулювання 

податкових правовідносин; 
- відповідальність за порушення норм фіскального 

законодавства. 
вміти: 

- кваліфікувати відносини, що виникають та регулюються 
Податковим й Митним кодексами України; 

- вірно застосовувати норми податкового права; 
- вірно застосовувати норми митного права; 
- самостійно обрахувати ставку податку, збору чи митного 

платежу. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Програма навчальної дисципліни 
Модуль 1. 

Змістовий модуль 1. Вступ до податкового та митного права. 
Загальні поняття та принципи побудови системи оподаткування в 

Україні 
 

Тема 1. Поняття податку та збору, їх співвідношення. Фіскальна 
система та політика держави 

1. Сутність та функції податків та зборів. 
2. Класифікація податків та зборів, їх елементи. 
3. Загальнодержавні податки та збори. 
4. Місцеві податки та збори 
5. Митні платежі. 
6. Ставки податків, зборів та митних платежів. Порядок 

встановлення. 
 

 Тема 2. Фіскальна система та політика держави 
1. Поняття та підходи до публічної політики держав в сфері 

оподаткування. 
2. Державна податкова політика України 
3. Державна політика України у сфері митної справи. 
4. Характеристика української системи оподаткування. 
5. Податкова та митна системи України, принципи їх побудови.  

 
Тема 3. Податкові та митні органи України. 

1. Органи, що здійснюють мобілізацію коштів до 
централізованих фондів держави. 

2. Державна фіскальна служба України її структура та функції. 
3. Поняття і зміст податкового контролю. 

 
Тема 4. Відповідальність за порушення податкового та митного 

законодавства. Подвійне оподаткування 
1. Поняття та ознаки відповідальності за порушення податкового 

законодавства 
2. Склад податкового правопорушення 
3. Класифікація податкових правопорушень  
4. Кримінальна відповідальність за порушення податкового 

законодавства 
5. Адміністративна відповідальність за порушення податкового 

законодавства 
6. Фінансова відповідальність за порушення податкового 

законодавства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Поняття й види подвійного оподаткування 
8. Шляхи і методи усунення подвійного оподаткування 

 
Змістовий модуль 2. Характеристика податків, зборів та митних 

платежів як джерело наповнення бюджету держави. 
 
Тема 5. Податок на додану вартість (ПДВ) 

1. Суть та призначення ПДВ 
2. Плятники ПДВ та порядок їх реєстрації 
3. Об’єкт оподаткування і податкова база 
4. Пільги при справлянні ПДВ 
5. Відповідальність платників ПДВ 

 
Тема 6. Акцизний податок та мито 

1. Суть акцизного податку, платники та об’єкти оподаткування 
ним. 

2. Порядок нарахування та сплати акцизного податку. 
3. Акцизні марки, особливості оподаткування окремих 

підакцизних товарів та сплати мита. 
4. Порядок нарахування та сплати мита. 

 
Тема 7. Податок на доходи фізичних осіб 

1. Завдання ПДФО та його платники. 
2. Об’єкт оподаткування та база ПДФО 
3. Ставка ПДФО. Підходи до нарахування. 
4. Податкова соціальна пільга та податкова знижка для фізичних 

осіб. 
 
Тема 8. Правове регулювання майнових податків в Україні 

1. Правове регулювання податку на нерухоме майно в Україні. 
2. Платники, об’єкт та ставка податку на нерухоме майно. 
3. Податок з власників транспортних засобів в Україні. 
4. Платники,  об’єкт та ставка оподаткування транспортним 

податком. 
5. Плата за землю. 
6. Платники,  об’єкт та ставка оподаткування права власності на 

земельну ділянку. 
7. Пільги при оподаткуванні майна в Україні. 

 
Тема 9. Правове регулювання місцевих податків і зборів 

1. Місцева система оподаткування і принципи її формування. 
2. Єдиний податок: платники, ставки, порядок стягнення. 
3. Особливості адміністрування транспортного податку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Загальна характеристики місцевих зборів в Україні, порядок їх 
встановлення та адміністрування. 
  

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Назви змістових 
модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усьо
го 

у тому числі усьо 
го 

у тому числі 

л п лаб. інд. С. р. л п лаб. інд. с.р. 

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

Модуль 1 
Змістовий модуль 1.  

 Тема 1. Поняття 
податку та збору, 
їх співвідношення. 
Фіскальна система 
та політика 
держави 

20 2 2   16 20 1 1   18 

Тема 2. Фіскальна 
система та 
політика держави 

20 2 2   16 21 1 1   19 

Тема 3. Податкові 
та митні органи 
України 

20 2 2   16 20 1 1   18 

Тема 4. 
Відповідальність за 
порушення 
податкового та 
митного 
законодавства. 
Подвійне 
оподаткування 

20 2 2   16 21 1 1   19 

Разом за 
змістовим 
модулем 1 

80 8 8   64 82 4 4   74 

Тема 5. Податок на 
додану вартість 
(ПДВ) 

20 2 2   16 19  1   18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 6. Акцизний 
податок та мито 

20 2 2   16 19  1   18 

Тема 7. Податок на 
доходи фізичних 
осіб 

20 2 2   16 20  2   18 

Тема 8. Правове 
регулювання 
майнових податків 
в Україні 

20 2 2   16 20  2   18 

Тема 9. Правове 
регулювання 
місцевих податків і 
зборів 

20 2 2   16 20  2   18 

Разом за 
змістовим 
модулем 2 

100 10 10   80 98 0 8   90 

Усього годин 180 18 18   144 180 4 12   164 

 
 

 
5.ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 
№ Назва теми К-сть годин 

Денна 
форма 

Заочна 
форма 

1 Тема 1. Поняття податку та збору, їх 
співвідношення. Фіскальна система та політика 
держави 

2 1 

2. Тема 2. Фіскальна система та політика держави 2 1 
3. Тема 3. Податкові та митні органи України 2 1 
4. Тема 4. Відповідальність за порушення 

податкового та митного законодавства. Подвійне 
оподаткування 

2 1 

5. Тема 5. Податок на додану вартість (ПДВ) 2 1 
6. Тема 6. Акцизний податок та мито 2 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Тема 7. Податок на доходи фізичних осіб 2 2 
8. Тема 8. Правове регулювання майнових податків в 

Україні 
2 2 

9. Тема 9. Правове регулювання місцевих податків і 
зборів 

2 2 

 Всього 18 12 
 

6. САМОСТІЙНА РОБОТА 
№ Назва теми К-сть       годин 

Денна 
форма 

Заочна 
форма 

1 Тема 1. Поняття податку та збору, їх 
співвідношення. Фіскальна система та політика 
держави 

16 18 

2. Тема 2. Фіскальна система та політика держави 16 19 
3. Тема 3. Податкові та митні органи України 16 18 
4. Тема 4. Відповідальність за порушення 

податкового та митного законодавства. Подвійне 
оподаткування 

16 19 

5. Тема 5. Податок на додану вартість (ПДВ) 16 18 
6. Тема 6. Акцизний податок та мито 16 18 
7. Тема 7. Податок на доходи фізичних осіб 16 18 
8. Тема 8. Правове регулювання майнових податків в 

Україні 
16 18 

9. Тема 9. Правове регулювання місцевих податків і 
зборів 

16 18 

 Всього 144 164 
 

7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
Науковими та методичними основами викладання дисципліни 

«Податкове та митне право» є системний підхід. Методологія 
вивчення дисципліни і оцінювання знань слухачів заснована на 
індивідуально-диференційованому навчанні. 

Контроль за рівнем засвоєнням знань здійснюється шляхом 
застосування різних форм опитування, написання контрольних робіт 
на семінарських заняттях, проведення модульного контролю.  

При виставленні оцінок (балів) враховуються, насамперед, знання, 
розуміння й уміння аналізувати конкретні ідеї. 

Під час вивчення дисципліни буде проводитись: 
Основними методами навчання є:  

1. лекції;  
2. практичні завдання; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. наукова робота; 
4. самостійна робота; 
5. тренінги; 
6. ситуаційні завдання. 

 
8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Оцінювання результатів поточного контролю проводиться у 
розрахунку від 0 до 60 балів. Основними методами оцінювання є:  

1. аналіз усних відповідей;  
2. виконання практичних завдань. 

Оцінювання виконання завдань здійснюється за такими критеріями 
(у % від кількості балів, виділених на завдання із заокругленими до 
цілого числа): 

0% - завдання не виконано; 
40% - завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не 

конкретні, звіт підготовлено недбало; 
60% - завдання виконано повністю, висновки містять окремі 

недоліки, судження студента не достатньо аргументовані, звіт 
підготовлено з незначним відхиленням від вимог; 

80% - завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 
несуттєві недоліки несистемного характеру ; 

100% - завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

Поточне тестування та самостійна робота 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 Всього 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т8 Т9  
12 11 11 11 11 11 11 11 11 11 100 

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів. 
 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ 
Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національної шкалою 
для екзамену, 

курсового проекту 
(роботи), практики 

для заліку 

90-100 відмінно  
 

зараховано 
82-89 добре 
74-81 
64-73 задовільно 
60-63 
35-59 незадовільно з 

можливістю 
не зараховано з 

можливістю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



повторного складання повторного складання 
0-34 незадовільно з 

обов’язковим 
повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

 
9. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 Методичне забезпечення навчальної дисципліни включає: 
1)навчальний план дисципліни з конкретизацією її структури 

відповідно до вимог ЄКТС; 
2)робочу навчальну програму дисципліни з деталізацією змісту 

кожної з тем; 
3)методичні вказівки до практичних занять; 
4)рекомендований список базової та допоміжної літератури з 

навчальної  дисципліни. 
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