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ПРОГРАМА 

кваліфікаційного іспиту з додаткових компетенцій  

 («Правове регулювання публічної діяльності») 

 

Міжнародний захист прав людини 

 
Тема 1.  Виникнення та розвиток концепції прав людини 

Поняття прав і свобод людини. Соціальний, філософський, правовий аспекти прав 

людини. Визначення терміну “права людини” Три покоління прав людини. Природно-

правова доктрина як основа ідеї прав і свобод людини. Постулат про природні, невід’ємні, 

належні кожній людині від народження права, які держава повинна охороняти і які вона не 

може ні обмежувати, ні скасовувати. Позитивні права людини, як юридично обов’язкові 

норми, які закріплюють, зокрема, й природні права, дотримання та застосування яких 

гарантується державними та міжнародними (судовими, контрольними, наглядовими тощо) 

органами. Ліберальна теорія щодо сутності прав людини. Універсальність прав людини та 

культурний релятивізм. 

Класифікація прав людини. Класичні і соціальні права. 

 Громадянські, політичні, економічні та соціальні, культурні права.  

Фундаментальні та основні права. Інші класифікації прав людини. 

Становлення та розвиток філософської та правової думки про права, свободи та обов’язки 

людини і громадянина в Україні та сучасних зарубіжних країнах.  Українські ідеї про права, 

свободи та обов’язки людини і громадянина, їх закріплення в правових та інших документах. 

Розвиток конституційно-правового закріплення прав і свобод людини і громадянина. Права і 

свободи людини в конституціях України. 

 

Тема 2.  Права людини та міжнародно-правові механізми захисту прав людини. 

Чітке формулювання термінологічних особливостей „забезпечення” і „захисту” прав і 

свобод людини. Міжнародна нормативно-правова база, яка існує у сфері прав людини: 

конвенційний (матеріально-правовий) механізм – норми договорів, що містять 

зобов’язання держав щодо визнаних ними формальних прав людини; та 2) 

інституційний (процесуально-правовий) механізм – договірні норми, що регламентують 

структуру та порядок функціонування контрольних, імплементаційних механізмів, 

призначених забезпечити виконання цих зобов'язань. Поняття міжнародного контролю за 

здійсненням та захистом прав людини. Поняття та види міжнародно-правових механізмів 

захисту прав людини. Політичні та юридичні механізми. Міжнародні процедури у сфері 

контролю за додержанням прав людини. Класифікація контрольних механізмів і процедур, що 

існують у галузі захисту прав людини. Поділ міжнародних процедур за методами та 

джерелами: розгляд періодичних доповідей держав; розгляд повідомлень однієї держави - 

учасниці про те, що інша держава - учасниця не виконує своїх договірних зобов’язань; 

розгляд повідомлень окремих осіб та груп осіб про порушення державою-учасницею прав, 

викладених у договорі; розслідування міжнародними органами за власною ініціативою 

випадків систематичного порушення державами - учасницями конвенційних прав; залучення 

спеціалізованих установ і компетентних органів ООН до подання експертних висновків та 

доповідей з приводу здійснення (виконання) конвенцій; запит у держав - учасниць 

додаткової відповідної інформації. Питання про міжнародну правосуб’єктність фізичної 

особи в галузі міжнародного права прав людини. Джерела міжнародного захисту прав 

людини. Міжнародно-правові звичаї, загальні принципи права, міжнародні договори. 

Міжнародний біль прав людини – сукупність основних міжнародних документів 

універсального характеру, що відображають сутність міжнародного захисту прав людини та 

основних свобод. Специфічні (спеціальні) міжнародно-правові документи універсального 

характеру. Рішення міждержавних організацій. Договори та угоди регіонального і 

локального характеру.  

Статут ООН про права людини, функції Генеральної Асамблеї та Економічної і 

Соціальної Ради ООН у цій галузі. Механізми контролю Комісії з прав людини (1946 р. – 



2006 р.) та її Підкомісії з питань заохочення і захисту прав людини. Рада з прав людини, як 

допоміжний орган Генеральної Асамблеї ООН. Процедура розгляду індивідуальних 

повідомлень відповідно до резолюції 1235 та резолюції 1503 ЕКОСОР. Діяльність Комісії 

ООН щодо статусу жінок. Повноваження Верховного комісара ООН з прав людини. 

Повноваження спеціалізованих установ ООН у галузі захисту прав людини: ЮНІСЕФ, МОП, 

ЮНЕСКО. Універсальна судова система захисту прав людини: Міжнародний Суд ООН, 

Міжнародний кримінальний суд. Історичні етапи та передумови створення Зальної 

декларації прав людини 1948 року. Юридична природа та внутрішня  побудова ЗДПЛ. 

Декларація як кодекс загальновизнаних міжнародно-правових звичаєвих норм. Зміст ЗДПЛ. 

Класифікація прав та свобод людини у Загальній декларації. Відповідність конституційних 

прав та свобод людини в Україні універсальним стандартам ЗДПЛ:  громадянські (особисті) 

права та свободи людини; політичні права та свободи людини; економічні права людини; 

соціальні права людини; культурні права прав людини. Різниця у правовому режимі надання 

громадянських, політичних, соціально-економічних та культурних прав відповідно до 

роз’яснень у коментарі до II Розділу Конституції України. 

 

Тема 3. Права людини та міжнародно-правові механізми їх захисту у МПГПП та 

МПЕСКП 1966 р. Конвенції ООН з прав людини із власними організаційно-правовими 

механізми контролю за їх здійсненням.  

Історія створення Пактів про права людини 1966 р. Основні права, передбачені 

Міжнародним пактом про громадянські та політичні права: право народів на 

самовизначення;  громадянські права;  політичні права; принцип рівності, недискримінації, 

права меншин. Зміст першого Факультативного протоколу 1966 р. та другого 

Факультативного протоколу 1989 р. до МПГПП.   Механізми нагляду за імплементацією та 

виконанням МПГПП. Основні права, передбачені Міжнародним пактом про економічні,  

соціальні та культурні права: економічні і соціальні права; культурні права. Механізм 

контролю щодо додержання прав, визнаних у МПЕСКП.  

Конвенції ООН з прав людини та органи контролю за виконанням положень конвенцій, 

які створюються ними. Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової 

дискримінації 1965 р. Комітет з ліквідації расової дискримінації. Конвенція про ліквідацію 

всіх форм дискримінації щодо жінок 1979 р. Комітет з ліквідації всіх форм дискримінації 

щодо жінок. Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських і таких, що 

принижують гідність, видів поводження і покарання 1984 р. Комітет проти катувань. 

Конвенція про права дитини 1989 р. Комітет прав дитини. Міжнародна конвенція про захист 

прав трудящих-мігрантів та членів їх сімей 1990 р. Комітет захисту трудящих-мігрантів. 

Конвенція про права інвалідів 2007 р. Комітет прав інвалідів. 

. 

 

Тема 4. Європейська система захисту прав людини 

Діяльність НБСЄ/ОБСЄ щодо визначення міжнародних стандартів у сфері захисту прав 

людини. Права людини в Європейському Союзі. Захист прав людини у рамках Ради Європи: 

інституційні органи. Нормативний зміст Європейської конвенції про захист прав людини та 

основних свобод 1950 р. Європейський суд з прав людини. Комісар Ради Європи з прав 

людини. Європейська соціальна хартія 1961 р. (переглянута у 1996 р.) та Європейський 

комітет з соціальних прав. Рамкова конвенція про захист національних меншин 1995 р. та 

Консультативний комітет Рамкової конвенції. Європейська хартія регіональних мов або мов 

меншин 1992 р. та Комітет експертів Європейської хартії. Європейська конвенція про 

запобігання катуванням та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню та 

покаранню 1987 р. та Європейський  комітет з питань запобігання катуванням.  

 

Тема 5.  Інституційні та конвенційні органи і механізми міжамериканської, 

африканської та міжарабської систем захисту прав людини. 

Міжамериканська система захисту прав людини: Статут Організації американських 

держав (ОАД) та Американська декларація прав і обов‘язків людини; Міжамериканська 



комісія з прав людини (МАКПЛ); Американська конвенція з прав людини (АКПЛ); 

Міжамериканський Суд з прав людини. Африканська концепція прав людини; Африканська 

система захисту прав людини; Африканська Хартія прав людини і народів; Африканська 

Комісія з прав людини і народів; Африканський Суд з прав людини. Становлення системи 

захисту прав людини арабського регіону. Арабська хартія прав людини (переглянута) 2004 

р. Захист прав і свобод людини в Співдружності Незалежних Держав. 

 

Тема 6. Міжнародно-правовий захист окремих прав людини 

 

Загальне визнання недискримінаційної практики надання пільг окремим групам 

індивідів для забезпечення їм можливості користування правами людини.  

Міжнародно-правовий захист громадянських (особистих) прав і свобод. Особисті права 

і свободи людини. Поняття та властивості громадянських (особистих) прав і свобод. Види 

особистих прав та свобод. Поняття та зміст права на життя. Смертна кара як міра покарання 

в контексті права на життя. Поняття та зміст права на свободу та особисту недоторканість.  

Право на повагу до людської гідності. Право на захист від втручання в особисте та сімейне 

життя.  Право на недоторканість житла та іншого володіння.  Право на таємницю 

листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції.  

Міжнародно-правовий захист соціально-економічних прав людини.  Міжнародно-

правовий захист культурних прав людини. 

Міжнародно-правовий захист осіб, що належать до певних груп населення. 

Міжнародний захист прав національних, етнічних, релігійних і мовних меншин. 

Становлення інституту міжнародного захисту прав релігійних та національних меншин. 

Захист прав осіб, які належать до меншин, у рамках ООН. Універсальні міжнародно-правові 

джерела про загальні та спеціальні права національних меншин. Національні меншини та 

право народів на самовизначення. Право національних меншин на культурну автономію. 

Політичні та представницькі права національних меншин. Декларація ООН про права осіб, 

що належать до національних або етнічних, релігійних та мовних меншин 1992 р. Зміст ст. 

27 МПГПП 1966 р. Визначення поняття „корінні народи” та особливості їх міжнародно-

правового статусу. Конвенції МОП № 107, № 169 про захист корінних народів. Декларація 

ООН про права корінних народів 2007 р. Правовий статус національних меншин в Україні та 

його відповідність чинним міжнародно-правовим стандартам. Міжнародно-правовий статус 

біженців. Конвенція про статус біженців.  

Міжнародно-правовий захист жінок та дітей. Принцип рівності чоловіків і жінок. 

Міжнародно-правовий захист жінок. Діяльність комісії ООН щодо статусу жінок. 

Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації жінок 1979 р. Комісія по 

положенню жінок  

Права дитини. Фізичні і психічні особливості дитини - соціальні передумови 

додаткового захисту їх прав. Міжнародно-правовий захист дітей. Комітет з прав дитини. 

Конвенція про права дитини 1989р. 

 

Публічна служба в Україні 

 
Тема 7.  Поняття та правова природа публічної служби 

 

Служба як соціально-правова категорія. Значення публічної служби для становлення і 

розвитку інститутів державної влади. Конституційні основи формування інституту публічної 

служби. Правове та доктринальне визначення поняття публічної служби. Функціональний, 

інституційний та юридичний аспект сутності публічної служби. 

 

Тема 8. Види публічної служби. Загальні завдання і принципи реалізації публічної   

служби. Державна служба як основа формування інституту публічної служби 

 



Законодавче визначення видів публічної служби. Класифікація видів публічної служби 

в залежності від правової природи, особливостей її правового регулювання, проходження. 

Завдання публічної служби на прикладі аналізу чинного законодавства про окремі види 

служби. Принципи реалізації публічної служби. 

Поняття державної служби, її види та принципи. Співвідношення понять “публічна 

служба”, “державна служба”. Правові засади державної служби. Сучасні моделі державної 

служби. 

 

Тема 9. Управління публічною службою 

 

Поняття управління державною службою. Державна політика у сфері публічної служби. 

Завдання та принципи управління державною службою. Правові засади управління 

державною службою. Система управління державною службою. Кабінет Міністрів України 

як орган управління державною службою. Центральний орган виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби. Комісія з 

питань вищого корпусу державної служби. Конкурсна комісія як суб’єкт управління 

державною службою. Керівник державної служби. Служба управління персоналом. 

 

Тема 10. Правовий статус публічного службовця. Службова кар’єра: зміст та 

основні процедури. 

 

Поняття та елементи правового статусу публічного службовця. Обов'язки публічного 

службовця.  Права публічного службовця. Обмеження, пов'язані зі статусом публічного 

службовця. Підпорядкування публічного службовця та виконання наказу (розпорядження), 

доручення. Політична неупередженість публічних службовців, її зміст та особливості. Етика 

публічної служби. 

Загальна характеристика службової кар'єри. Звання (ранги, чини, класи) публічних 

службовців та порядок їх присвоєння. Просування публічного службовця по службі. 

Щорічне оцінювання результатів службової діяльності. Підвищення рівня професійної 

компетентності публічних службовців. 

 

 

Тема 11. Юридична відповідальність публічних службовців 

 

Загальна характеристика відповідальності публічних службовців. Адміністративна 

відповідальність публічних службовців. Кримінальна відповідальність публічних 

службовців.  Матеріальна відповідальність публічних службовців. Обов’язок відшкодування 

шкоди. Дисциплінарна відповідальність публічних службовців.  Порядок притягнення до 

дисциплінарної відповідальності. Види дисциплінарних стягнень та загальні умови їх 

застосування. Дисциплінарна комісія з розгляду дисциплінарних справ та її повноваження. 

 

 

Тема 12. Державна служба в апараті органів законодавчої та судової влади 

 

Правове та організаційне забезпечення державної служби в Апараті Верховної Ради 

України. Правовий статус державних службовців в Апараті Верховної Ради України. 

Проходження державної служби в Апараті Верховної Ради України.  

Правове та організаційне забезпечення державної служби в апараті органів судової 

влади. Види і правовий статус державних службовців в апараті органів судової влади. 

Правовий статус помічника судді. Проходження державної служби в апараті органів судової 

влади. 

 

 



 Тема 13. Особливості проходження державної служби в органах виконавчої влади. 

Особливості служби в органах місцевого самоврядування. 

 

Загальна характеристика державної служби в органах виконавчої влади. Державна 

служба в Національній поліції. Поняття та принципи служби в Національній поліції. Правові 

та організаційні засади служби в Національній поліції. Проходження служби в Національній 

поліції. Дисциплінарна відповідальність поліцейських.  

Дипломатична служба. Поняття та принципи дипломатичної служби. Правове та 

організаційне забезпечення дипломатичної служби. Проходження дипломатичної служби. 

Дисциплінарна відповідальність працівників дипломатичної служби.  

Організаційно-правові засади служби в органах Служби безпеки України. Склад кадрів 

Служби безпеки України. Проходження служби в органах Служби безпеки України. 

Поняття, ознаки та принципи служби в органах місцевого самоврядування. Правове та 

організаційне забезпечення служби в органах місцевого самоврядування. Правовий статус 

посадових осіб місцевого самоврядування. Проходження служби в органах місцевого 

самоврядування. 

 

Податкове право 

 
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

 

Тема 14. Предмет, метод, система податкового права. Джерела податкового права 

України. 

     Поняття податкового права. Місце підгалузі податкового права в системі фінансового 

права.  Зв’язок податкового права з іншими галузями права.  Предмет податкового права. 

Метод правового регулювання, притаманний податковому праву.  

      Система податкового права.  Загальна частина податкового права: зміст податкової 

системи, податку, елементи правового механізму податку, підстави відповідальності за 

порушення податкового законодавства, усунення подвійного оподаткування доходів та 

майна.  Особлива частина: інститути податкового права, податково-правові норми. 

     Джерела податкового права. Конституція України.  Міжнародні нормативні акти, 

ратифіковані Верховною Радою України. Податковий кодекс України. Закони України. 

Укази Президента України. Нормативні акти Міністерства фінансів України, Державної 

фіскальної служби України, Державної митної служби України та інших органів виконавчої 

влади, що містять податково-правові норми. 

 

Тема 15. Сутність податково-правових норм та  податкових правовідносин. 

     Поняття та особливості податково-правових норм. Класифікація податково-правових 

норм. Структура податково-правової норми: гіпотеза, диспозиція, санкція.  Особливості 

санкції податково-правової норми. 

     Податкові правовідносини. Особливості податкових правовідносин.  Зміст податкових 

правовідносин. Суб’єкти податкових правовідносин. Особливості та види суб’єктів 

податкових правовідносин. Особливості податкової правосуб’єктності. Права та обов’язки 

суб’єктів податкових правовідносин. Правова природа податного обов’язку. Юридичний та 

фактичний зміст податкових правовідносин. Об’єкти податкових правовідносин. Підстави 

виникнення, зміни та припинення податкових правовідносин. Види юридичних фактів. 

 

 

   



Тема 16. Правове регулювання податкової системи України. Податок, його сутність, 

особливості та види. 

     Податкова система. Зміст податкової системи.  Поняття податкового тиску. Рівні 

податкового тиску.  

     Поняття податку.  Ознаки податку.  Функції податку: фіскальна, регулююча, контрольна. 

Додаткові функції податку: розподільча, стимулююча, накопичувальна. Співвідношення 

понять “податок”, “збір” та “мито”.  Класифікація податків та зборів: в залежності від 

платника, в залежності від каналу надходження, в залежності від форми обкладення, в 

залежності від характеру використання, в залежності від періодичності  стягнення. Принципи 

податку. Поняття неподаткових платежів. Види неподаткових платежів.  

     Принципи оподаткування. Система принципів оподаткування.  Принципи податкового 

права. Принципи податкової системи: стабільності, цілісності, рівності, єдиної мети, 

раціонального об’єднання прямих і непрямих податків. Принципи податкового 

законодавства. 

 

Тема 17. Правове регулювання основних елементів податкового механізму. 

     Правовий механізм податку. Елементи правового механізму податку. Основні елементи 

правового механізму податку.  

     Платники податків та зборів.  Види платників податків та зборів. Права та обов’язки 

платників податків та зборів. Фізичні особи як платники податків та зборів. Основні ознаки 

фізичних осіб – платників податків та зборів: податкове резидентство; здійснення 

економічної діяльності або отримання доходів з джерел, які знаходяться в державі; наявність 

майна, що є об’єктом оподаткування; здійснення операцій або дій, що є об’єктом 

оподаткування; участь у правовідносинах, однією з умов яких є сплата мита або зборів. 

Факультативні ознаки фізичних осіб: місце постійного проживання;  принцип громадянства; 

центр особистих та економічних інтересів; місце фактичного проживання.  Юридичні особи 

як платники податків та зборів.  Види юридичних осіб – платників податків та зборів.  

Консолідовані групи платників податків.  Податкові агенти. Права та обов’язки податкових 

агентів. Облік платників податків. 

     Податкове представництво. Види податкового представництва. Форми податкового 

представництва. Законне представництво. Форми законного представництва юридичних та 

фізичних осіб. Договірне представництво. Форми договірного представництва. Офіційне 

представництво.  

     Об’єкт оподаткування. Види об’єктів оподаткування. Методи визначення об’єктів 

оподаткування. 

     Ставка оподаткування. Види ставок оподаткування.  Види ставок в залежності від 

податкового тиску на платника: базова, підвищена, знижена. Види ставок в залежності від 

методу встановлення: абсолютні, відносні. 

     Податкові пільги. Поняття податкової пільги. Система податкових пільг. Види податкових 

пільг. Форми податкових пільг. Правове регулювання територіальних податкових пільг. 

     Методи оподаткування. Обчислення сум податків. Способи уплати податків. Терміни 

сплати податків. 

     Поняття податкової звітності. Податкова декларація.  

 

Тема 18. Податковий контроль в Україні. 

     Поняття податкового контролю.  Види податкового контролю: в залежності від суб’єктів; 

від термінів здійснення контролю; від джерел контролю. Методи податкового контролю: 

здійснення обліку платників податків;  здійснення податкових перевірок; обстеження 



територій та приміщень, де можуть знаходитись об’єкти, що підлягають оподаткуванню або 

використовуються для отримання об’єктів оподаткування.  

     Податкова перевірка.  Підстави для проведення податкових перевірок. Об’єкти 

податкових перевірок. Суб’єкти податкових перевірок. Види  податкових перевірок: 

камеральна, виїзна, комплексна, тематична, зустрічна, формальна, повторна. Особливості 

проведення окремих видів податкових перевірок.  Порядок документального оформлення 

податкових перевірок.  Вимоги щодо документального оформлення податкових перевірок. 

Підстави проведення податкових перевірок. Акт податкових перевірок та його правові 

наслідки.  Порядок складання акту податкової перевірки. Порядок вилучення документів.  

Порядок проведення виїзних податкових перевірок. Порядок проведення невиїзних 

податкових перевірок. 

     Повноваження  Державної фіскальної служби України в сфері податкового контролю.          

Система податкових органів. Види податкових органів в залежності від місця, яке займає 

забезпечення податкових надходжень в їх діяльності: безпосередньо податкові органи, 

умовно податкові органи.  Загальна компетенція податкових органів. Спеціальна 

компетенція податкових органів.  Функції державних податкових органів. 

     Державна фіскальна служба України. Структура Державної фіскальної служби України.  

Правове регулювання діяльності Державної фіскальної служби України. Завдання Державної 

фіскальної служби України.  Компетенція Державної фіскальної служби України.  

Компетенція державних податкових інспекцій. Податкова міліція та її завдання. Структура 

податкової міліції. Повноваження податкової міліції. 

     Основні завдання Міністерства фінансів України в сфері оподаткування.  Система митних 

органів України. Повноваження митних органів в сфері оподаткування.   

 

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА. 

Тема 19. Податок на додану вартість. 

Податок на додану вартість. Правове регулювання податку на додану вартість. 

Платники податку на додану вартість. Реєстрація платників податку на додану вартість.  

Об’єкти оподаткування. Операції, які не є об’єктом оподаткування.  Порядок нарахування та 

сплати податку. Пільги щодо нарахування та сплати податку на додану вартість. Особливості 

оподаткування операцій з вивозу товарів за межі митної території України. Ставки податку 

на додану вартість.  Податковий вексель. Податковий кредит. Бюджетне відшкодування. 

Звітні періоди. Порядок надання податкової декларації та строки розрахунку з бюджетом. 

Електронне адміністрування податку на додану вартість. Відповідальність платників податку 

на додану вартість. 

Тема 20. Акцизний податок. 

     Акцизний податок. Правове регулювання акцизного податку. Платники акцизного 

податку. Об’єкти оподаткування. Підакцизні товари. Ставки акцизного податку. Пільги щодо 

сплати акцизного податку. Порядок нарахування та сплати акцизного податку. Особливості 

обчислення податку з тютюнових виробів. Особливості обчислення податку з алкогольних 

напоїв. Виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку. Акцизні склади. 

Відповідальність платників акцизного податку. 

Тема 21. Оподаткування прибутку підприємств. 

     Оподаткування прибутку підприємств. Правове регулювання податку на прибуток 

підприємств. Платники податку на прибуток підприємств. Об’єкти оподаткування. 

Балансовий прибуток. Валовий прибуток. Прибуток від реалізації.  Витрати, що відносять до 

собівартості.  Матеріальні витрати підприємств. Витрати на оплату праці. Амортизаційні 

витрати фондів та нематеріальних активів.  Ставки податку на прибуток підприємств.  

Особливості оподаткування окремих видів діяльності та операцій. Пільги щодо справляння 



податку на прибуток підприємств.  Звільнення від оподаткування. Відповідальність 

платників податку на прибуток підприємств. 

 

Тема 22. Податок з доходів фізичних осіб. 

     Податок з доходів фізичних осіб. Правове регулювання податку з доходів фізичних осіб. 

Платники податку з доходів фізичних осіб. Об’єкти оподаткування. Доходи, які не 

включаються до розрахунку загального оподатковуваного доходу.  Податкова знижка. 

Ставки податку. Порядок нарахування та сплати податку з доходів фізичних осіб. Пільги 

щодо сплати податку з доходів фізичних осіб. Податкова знижка. Умови нарахування 

застосування податкової знижки. Відповідальність платників податку з доходів фізичних 

осіб.  

Тема 23. Податок на майно. 

     Склад податку на майно. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. 

Платники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Об’єкти 

оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Ставки податку 

на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Транспортний податок. Платники 

транспортного податку. Об’єкти оподаткування транспортним податком. Ставки 

транспортного податку. Земельний податок. Платники земельного податку. Об’єкти 

оподаткування земельним податком. Ставки земельного податку. Пільги по сплаті 

земельного податку. Податковий період для сплати земельного податку. Строк сплати 

земельного податку. 

     Туристичний збір. Платники туристичного збору. Ставки туристичного збору. Збір за 

місця для паркування транспортних засобів. Платники збору за місця для паркування 

транспортних засобів. Ставки збору за місця для паркування транспортних засобів. 

 

Тема 24. Екологічний податок. 

     Екологічний податок. Правове регулювання екологічного податку. Платники екологічного 

податку. Об’єкти оподаткування. Ставки екологічного податку. Порядок нарахування та 

сплати екологічного податку. Відповідальність платників екологічного податку. 

 

Тема 25. Спеціальні податкові режими. Спрощена система оподаткування, обліку та 

звітності. 

     Поняття та сутність спеціальних податкових режимів. Види спеціальних податкових 

режимів. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності. Порядок обрання або 

переходу на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності. Відмова від спрощеної 

системи оподаткування, обліку та звітності. Порядок визначення доходів та їх склад для 

платників єдиного податку першої – третьої групи.  Об’єкт та база оподаткування для 

платників єдиного податку четвертої групи. Ставки єдиного податку. Податковий період. 

Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку. Відповідальність платників єдиного 

податку. 

 

  

 

 


