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Пояснювальна записка
Адміністративне право України, як одна з базових галузей публічного права, регулює надзвичайно широке коло суспільних відносин.
Це зумовлює величезну кількість нормативно-правових актів, як на
рівні законів, так і підзаконних актів, що забезпечують регулювання
цих відносин. Крім того, ці відносини є різноплановими з огляду на
їх характер. Наприклад, з одного боку, до адміністративно-правових
традиційно відносять відносини по застосуванню адміністративної
відповідальності та інших заходів примусу, тобто відносини типу
“держава проти особи”. З іншого боку, відносини по захисту прав і
свобод громадян від неправомірних дій органів публічної адміністрації (у сфері адміністративної юстиції) є кардинального іншого типу —
“особа проти держави”. Зазначені особливості предмета правового
регулювання адміністративного права фактично унеможливлюють
створення єдиного кодифікованого акта у сфері адміністративного
законодавства.
Навчальна дисципліна “Адміністративне та податкове законодавство” передбачає вивчення складного комплексу суспільних відносин,
що виникають у сфері державного управління, функціонування публічної виконавчої влади, загальної економічної стратегії і фінансової
політики як держави в цілому, так і окремого підприємства.
Зокрема, у курсі “Адміністративного законодавства” вивчаються особливості правового регулювання суспільних відносин, що
виникають у процесі організації та діяльності органів виконавчої
влади, гарантії та способи забезпечення законності у діяльності
органів державного управління; підстави та особливості адміні
стративної відповідальності; порядок розгляду адміністративних
справ, особливості організації управління в адміністративно-політичній, соціально-культурній та економічній сферах державного
управління.
У курсі “Податкове законодавство” вивчаються особливості та
сутність, методологічні та теоретичні основи податкової системи, її
структури, принципів функціонування, законодавче закріплення.
Метою програми об’єднаного курсу “Адміністративне і податкове
законодавство” є надання допомоги студентам у вивченні зазначених
дисциплін, осмисленні необхідності створення ефективної законодавчої бази та її дотримання.
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№
пор.

Назва змістового модуля і теми

1

Разом
Лекції
Семінарські
та практичні
заняття
Самостійна
робота
Форма
контролю

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
дисципліни
“АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ПОДАТКОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО”

2
3 4
Змістовий модуль І. Адміністративне 8 2
законодавство
1 Поняття, предмет, метод і система
адміністративного права
2 Форми і методи державного
4 –
управління
3 Органи виконавчої влади як суб’єкти 6 2
нормотворчості
4 Способи забезпечення законності
6 2
в управлінні
5 Адміністративна відповідальність
6 2
за законодавством України
Модульний контроль
Змістовий модуль ІІ. Податкове
8 2
законодавство
6 Податкове право та його складові
7 Податки, їх функції та класифікація
4 –
8 Прямі і непрямі податки —
4 2
характеристика, особливості
нарахування
9 Порядок та способи сплати податків
4 2
10 Податкова політика в інших державах 4 –
світу
Модульний контроль
Разом годин
5414
Форми контролю:
• усне опитування — У;
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–

4

2
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У, СР

–

4 У, СР,
Р
2 У, Т,
СР, Р
КР
4 У, Т,
СР, Р
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2

–
–

4 У, Т, Р
2 У, Р

–
–

2 У, Р, Т
4 У, СР,
Р
КР
34 Залік
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• контрольна робота — КР;
• перевірка завдань для самостійної роботи — СР;
• обговорення рефератів — Р;
• тестові завдання — Т.
Зміст
дисципліни
“АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ПОДАТКОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО”
Змістовий модуль І. Адміністративне законодавство
Тема 1. Поняття, предмет, метод і система
адміністративного права
Історичні умови виникнення адміністративного права. Особли
вості та структура суспільних відносин, які складають предмет регу
лювання адміністративного права. Суб’єкти управлінських відносин,
що складають предмет регулювання адміністративного права. Відносини, що виникають між адміністративною владою та громадянами,
державними та недержавними організаціями. Внутріапаратні відносини як предмет регулювання адміністративного права. Делеговані
повноваження як предмет адміністративного права. Метод адмініст
ративного права та його особливості, що виявляються у встановленні
правового становища сторін, у способі визначення прав і обов’язків
сторін, у порядку їх захисту та підставах, з якими пов’язується виникнення, зміни та припинення адміністративних правовідносин.
Поняття системи адміністративного права. Склад і цілісність адмі
ністративного права. Основні інститути адміністративного права.
Співвідношення системи галузі адміністративного права і системи
адміністративного законодавства. Визначення адміністративного
права як самостійної галузі права. Основні цілі та принципи галузі
адміністративного права. Відмінність адміністративного права від інших галузей права України. Перспективи реформування адміністративного права України. Наука адміністративного права.
Література [1; 21–28; 34; 35; 37; 38;55; 57; 63; 64]
Тема 2. Форми і методи державного управління
Поняття методів управління. Класифікація методів управління:
методи організації та діяльності органів управління; загальні та спе
ціальні методи. Загальні методи управління: примусу та переконан
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ня; регулювання; загального керівництва; безпосереднього керівни
цтва; прямого і непрямого впливу (адміністративні та економічні);
видання правових актів; суспільно-організаційні. Спеціальні методи:
виконання окремих функцій управління; розроблення та прийняття
управлінських рішень. Інші методи управління: зовнішньоекономіч
ного впливу (організаційні і адміністративні); економічного впливу;
морально-політичні (переконання, виховання, моральне заохочення);
організаційні (прогнозування, організація, координація, контроль);
адміністративно-директивні. Адміністративні методи управління:
поняття та основні риси. Поняття економічних методів управління
та їх основні риси. Поняття методу переконання, його зміст і роль у
державному управлінні. Поняття примусу в державному управлінні,
його відмінність від методу переконання, основні види. Основні риси
правового (легального) примусу в державному управлінні. Поняття форми державного управління. Види адміністративно-правових
форм. Структурні форми державного управління. Форми зовнішнього прояву управлінської діяльності: видання актів управління,
суспільно-організаційні дії, матеріально-технічні операції, укладання
адміністративних угод. Правові акти державного управління: поняття, ознаки та юридичне значення. Види правових актів управління.
Характеристика нормативних актів державного управління. Відмінність індивідуальних актів державного управління від нормативних.
Адміністративно-правовий договір. Умови ефективності адміністративних актів. Процес прийняття правових актів управління. Зміна,
призупинення та зупинення дії правових актів управління. Процесуальні форми державного управління.
Література [22–28; 33; 39; 44; 47; 51; 53; 66]
Тема 3.	Органи виконавчої влади як суб’єкти нормотворчості
Поняття та ознаки державного органу. Визначення органу вико
навчої влади та особливості рис, що його характеризують. Правові
основи діяльності органів державного управління. Класифікація ор
ганів виконавчої влади. Характеристика органів виконавчої влади за
організаційно-правовою формою. Характеристика органів виконавчої
влади за характером компетенції. Характеристика органів виконавчої
влади за порядком вирішення підвідомчих питань. Вищі та центральні органи державного управління. Місцеві органи державного управління. Структура та штат органів державного управління. Принципи
побудови системи органів виконавчої влади (принцип поєднання
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централізації та децентралізації, принцип законності). Повноваження
Президента України у сфері виконавчої влади. Кабінет Міністрів —
вищий орган виконавчої клади. Повноваження міністерств та інших
центральних органів виконавчої влади. Повноваження місцевих дер
жавних адміністрацій у сфері виконавчої влади. Особливості здійснення повноважень виконавчої влади органами місцевого самоврядування.
Література [24; 27; 28;29;31;33;34; 48;71;72;73]
Тема 4.	Способи забезпечення законності в управлінні
Поняття та особливості реалізації принципу законності в держав
ному управлінні, умови його забезпечення. Поняття режиму закон
ності в державному управлінні. Політичні, економічні й організаційні
гарантії забезпечення законності. Поняття контролю в державному
управлінні, його призначення та види. Система органів, що здійснюють контроль за дотриманням законності у державному управлінні.
Зміст і форми контрольної функції Верховної Ради України за діяльністю органів виконавчої влади. Роль правового інституту омбуцмена в системі контролю за дотриманням прав і свобод особи та громадянина органами виконавчої влади. Контроль Президента України
за дотриманням законності у діяльності органів виконавчої влади.
Зміст і форми урядового контролю у сфері державного управління. Відомчий контроль. Поняття нагляду в державному управлінні
та його види. Прокурорський нагляд та його види. Методи і форми
здійснення прокурорського нагляду за законністю v сфері державного управління. Судовий нагляд за дотриманням законності органами
виконавчої влади. Адміністративний нагляд: визначення та основні
риси. Нормативно-правова основа адміністративного нагляду за законністю щодо діяльності органів виконавчої влади. Конституційний
нагляд: поняття, природа та форми. Об’єкти конституційного нагляду. Види рішень, що приймає Конституційний Суд України, їх правова природа та особливості виконання.
Література [35; 38; 39; 64; 68; 72; 75; 76]
Тема 5.	Адміністративна відповідальність за
законодавством України
Поняття адміністративної відповідальності та її основні риси.
Адміністративне правопорушення як підстава для адміністративної
відповідальності. Поняття юридичного складу адміністративного
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правопорушення та його основні риси: протиправність, винність та
караність. Суб’єктивна сторона адміністративного правопорушення.
Види вини. Об’єктивна сторона адміністративного правопорушення.
Поняття суб’єкта адміністративного правопорушення. Види суб’єктів
адміністративної відповідальності. Особливості адміністративної
відповідальності посадових осіб. Адміністративна відповідальність
неповнолітніх віком від 16 до 18 років за вчинення адміністративних
правопорушень. Умови відповідальності неповнолітніх віком від 16
до 18 років на загальних умовах. Особливості адміністративно-правової відповідальності осіб, що несуть відповідальність за дисциплінарними статутами. Адміністративна відповідальність неповнолітніх
віком від 14 до 16 років. Особливості адміністративної відповідальності іноземців. Умови, що виключають притягнення до адміністративної відповідальності: крайня необхідність, необхідна оборона, неосудність. Звільнення від відповідальності у разі скоєння порушення,
за яке не доцільно притягати до адміністративної відповідальності.
Поняття адміністративного стягнення. Система адміністративних
стягнень та її характеристика. Стан адміністративної караності. Основні й додаткові стягнення. Попередження як вид адміністративного стягнення. Штраф як вид адміністративного стягнення. Оплатне
вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім
об’єктом адміністративного правопорушення, як вид адміністративного стягнення. Конфіскація вилученого предмета, який став знаряддям
вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення, як вид адміністративного стягнення. Позбавлення спеціального права, наданого особі, як вид адміністративного стягнення. Виправні
роботи як вид адміністративного стягнення. Адміністративний арешт
як вид адміністративного стягнення. Обставини, що пом’якшують
відповідальність за адміністративні правопорушення. Обставини, що
обтяжують відповідальність за адміністративні правопорушення. Органи, що розглядають справи про адміністративні правопорушення.
Література [24; 28; 31; 35; 37; 40; 44; 49; 50]
Змістовий модуль ІІ. Податкове законодавство
Тема 6. Податкове право та його складові
Податкове право, його сутність. Податкові правовідносини та їх
характеристика. Суб’єкти податкових правовідносин. Суб’єктивне
податкове право та його зміст. Предмет податкового права та його
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характеристика. Метод податкового права та його сутність. Подат
кові закони та їх зміст. Вимоги до податкових законів. Фінансові
терміни податкового права: “плата”, “відрахування” та “податки”, їх
економічний зміст і сутність. Терміни податкового права: “об’єкт” і
“суб’єкт оподаткування”, їх права та обов’язки; “джерело податку”
та “податкова база”; “одиниця оподаткування”; “податковий період”;
“податкові пільги”; “податковий оклад”; “неоподатковуваний мінімум
доходів”; “податкова санкція”; “податкова квота”. Ставки оподаткування та їх класифікація за різними ознаками. Методика розрахунку
ставки оподаткування та її зміст.
Література [2; 5; 15; 19; 20; 79; 81; 82; 84; 90]
Тема 7. Податки, їх функції та класифікація
Податки як складова загальної системи та фінансова категорія
економіки. Функції податків, їх характеристика та зміст. Сутність податків, їх зміст та значення в загальній податковій політиці держави.
Механізм переказування податків. Класифікація податків за різними
ознаками в Україні.
Література [83; 84; 87; 88; 89; 92; 95; 96]
Тема 8. Прямі і непрямі податки — характеристика,
особливості нарахування
Непрямі податки та їх значення в загальній фінансовій системі
держави.
Податок на додану вартість та його характеристика. Методика
розрахунку ПДВ та порядок його сплати в Україні. Ставки податку,
пільги та відповідальність за порушення діючого законодавства при
сплаті цього податку. Податкова декларація та її заповнення. Подат
ковий кредит за цим податком та порядок його надання. Акцизний
збір та його характеристика. Підакцизні товари та їх визначення.
Ставки акцизного збору та особливості їх встановлення та розрахунку. Порядок та строки сплати цього податку. Відповідальність
платника податку за його сплату. Митні тарифи, їх сутність і мета.
Особливості визначення митних тарифів в Україні. Види митних тарифів та їх характеристика. Порядок заповнення декларації, сплати
мита та відповідальність платника. Прямі податки та їх значення в
загальній бюджетній системі України. Податок на прибуток підприємств та його характеристика. Платники податку. Розрахунок бази
оподаткування та визначення об’єкта оподаткування. Ставки податку та методика його розрахунку. Податкові пільги та застосування їх
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в діяльності підприємства. Прибутковий податок з громадян та його
сутність. Порядок розрахунку цього податку. Податкова декларація
громадянина: порядок її заповнення та подання до податкового органу. Особливості сплати прибуткового податку громадянами, які
працюють за сумісництвом. Шкала прибуткового податку та її зміст.
Оподаткування авторських договорів, гонорарів, доходів від підприємницької діяльності та інших доходів. Інші прямі податки. Державне мито та його зміст. Майнові податки, їх характеристика та зміст.
Податок з власників транспортних засобів та методика його розрахунку та сплати. Податок на землю та методика його розрахунку. Податок на рекламу і його зміст. Комунальний податок та методика його
розрахунку.
Інші прямі податки та їх характеристика.
Література [2–20; 77; 80; 84; 85; 89; 90; 94; 95]
Тема 9. Порядок та способи сплати податків
Порядок розрахунку платежів та його зміст. Способи сплати податків та їх види. Кадастровий спосіб сплати, його характеристика,
застосування в інших країнах світу. Стягнення податків ”у джерела”
та його характеристика. Авансовий спосіб сплати податку та особливості його застосування в Україні.
Сплата податку за кінцевим розрахунком або за податковою де
кларацією. Види податкових декларацій та їх характеристика. По
зитивні риси застосування цього способу сплати податків.
Література [7; 10–20; 77; 78; 82; 86; 93]
Тема 10. Податкова політика в інших державах світу
Податкове законодавство в інших країнах світу та особливості його
застосування. Податкове планування та його характеристика. Види
податків, які сплачуються в різних державах, та характеристика окремих з них: податки на індивідуальні доходи, податки з підприємств,
система податків на додану вартість. Рівні податкової компетенції та
правила визначення податкової юрисдикції. Податкові права держави в галузі оподаткування амортизаційної діяльності. Правила та порядок оподаткування доходу (прибутку). Облік витрат на сировину
та матеріали. Визначення фінансових витрат. Відрахування в амортизаційні фонди та порядок їх розрахунку. Податкові пільги та порядок їх застосування в податковій діяльності підприємства. Звітність
за податками та права податкових органів в різних країнах світу.
Література [78; 83; 87; 90; 95; 96]
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ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Тема 1. Поняття, предмет, метод і система
адміністративного права
1. Історичні умови виникнення адміністративного права.
2. Суб’єкти управлінських відносин
3. Внутріапаратні відносини як предмет регулювання адміністративного права.
4. Склад і цілісність адміністративного права.
5. Відмінність адміністративного права від інших галузей права
України.
6. Співвідношення системи галузі адміністративного права і системи адміністративного законодавства.
7. Основні інститути адміністративного права.
Тема 2. 	Форми і методи державного управління
1. Поняття методів управління їх класифікація.
2. Адміністративні методи управління: поняття та основні риси.
3. Поняття економічних методів управління та їх основні риси.
4. Поняття методу переконання, його зміст і роль у державному
управлінні.
5. Поняття примусу в державному управлінні.
6. Основні риси правового (легального) примусу в державному
управлінні.
7. Види адміністративно-правових форм.
8. Зміна, призупинення та зупинення дії правових актів управління.
9. Види правових актів управління.
10. Адміністративно-правовий договір.
11. Правові акти державного управління: поняття, ознаки та юридичне значення.
Тема 3.	Органи виконавчої влади як суб’єкти нормотворчості
1. Поняття та ознаки державного органу.
2. Визначення органу виконавчої влади та особливості рис, що
його характеризують.
3. Правові основи діяльності органів державного управління.
4. Вищі та центральні органи державного управління.
5. Місцеві органи державного управління.
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6. Принципи побудови системи органів виконавчої влади.
7. Особливості здійснення повноважень виконавчої влади органами місцевого самоврядування.
Тема 4.	Способи забезпечення законності в управлінні
1. Поняття режиму законності в державному управлінні.
2. Політичні, економічні й організаційні гарантії забезпечення законності.
3. Поняття контролю в державному управлінні, його призначення
та види.
4. Система органів, що здійснюють контроль за дотриманням законності у державному управлінні.
5. Зміст і форми урядового контролю.
6. Відомчий контроль.
7. Конституційний нагляд: поняття, природа та форми.
8. Прокурорський нагляд.
9. Судовий нагляд.
10. Адміністративний нагляд.
11. Поняття нагляду в державному управлінні та його види.
Тема 5.	Адміністративна відповідальність за
законодавством України
1. Поняття адміністративної відповідальності та її основні риси.
2. Адміністративне правопорушення як підстава для адміністративної відповідальності.
3. Поняття юридичного складу адміністративного правопорушення.
4. Види вини.
5. Види суб’єктів адміністративної відповідальності.
6. Адміністративна відповідальність неповнолітніх.
7. Особливості адміністративно-правової відповідальності осіб,
що несуть відповідальність за дисциплінарними статутами.
8. Особливості адміністративної відповідальності іноземців.
9. Умови, що виключають притягнення до адміністративної відповідальності.
10. Система адміністративних стягнень та її характеристика.
11. Стан адміністративної караності.
12. Основні й додаткові стягнення.
13. Органи, що розглядають справи про адміністративні правопорушення.
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14. Обставини, що обтяжують відповідальність за адміністративні
правопорушення.
Тема 6. Податкове право та його складові
1. Податкове право, його сутність.
2. Методика розрахунку ставки оподаткування та її зміст.
3. Суб’єктивне податкове право та його зміст.
4. Суб’єкти податкових правовідносин.
5. Податкові закони та їх зміст.
6. Вимоги до податкових законів.
7. Ставки оподаткування та їх класифікація за різними ознаками.
8. Податкові правовідносини та їх характеристика.
Тема 7. Податки, їх функції та класифікація
1. Класифікація податків.
2. Сутність податків, їх зміст.
3. Механізм переказування податків.
4. Функції податків, їх характеристика та зміст.
Тема 8. Прямі і непрямі податки — характеристика,
особливості нарахування
1. Непрямі податки та їх значення в загальній фінансовій системі
держави.
2. Податок на додану вартість.
3. Податкова декларація та її заповнення.
4. Акцизний збір та його характеристика. Підакцизні товари та їх
визначення.
5. Відповідальність платника податку за його сплату.
6. Прямі податки та їх значення.
7. Податок на прибуток підприємств та його характеристика.
8. Податкові пільги.
9. Прибутковий податок з громадян та його сутність. Порядок роз
рахунку цього податку.
10. Шкала прибуткового податку та її зміст.
11. Інші прямі податки.
Тема 9. Порядок та способи сплати податків
1. Порядок розрахунку платежів.
2. Кадастровий спосіб сплати, його характеристика.
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3. Стягнення податків.
4. Авансовий спосіб сплати податку.
5. Види податкових декларацій та їх характеристика.
Тема 10. Податкова політика в інших державах світу
1. Податкове законодавство в інших країнах світу та особливості
його застосування.
2. Податкове планування та його характеристика.
3. Види податків, які сплачуються в різних державах.
4. Рівні податкової компетенції та правила визначення податкової
юрисдикції.
5. Податкові права держави в галузі оподаткування амортизаційної діяльності.
6. Звітність за податками та права податкових органів в різних
країнах світу.
7. Визначення фінансових витрат.
8. Податкові пільги та порядок їх застосування в податковій діяль
ності підприємства.
9. Правила та порядок оподаткування доходу (прибутку).
ВКАЗІВКИ  ДО  ВИКОНАННЯ  КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ
Контрольна робота передбачає написання реферату та відповіді
на три питання. Варіант контрольної роботи студенти вибирають за
першою літерою свого прізвища. Матеріал у рефераті необхідно ви
класти у формі самостійно проведеного дослідження. Наприкінці
реферату потрібно зробити висновки і висловити пропозиції щодо
вдосконалення адміністративного та податкового законодавства України.
Структура реферату:
• вступ — 1 с;
• основна частина — до 15 с;
• висновки — до 2 с;
• список використаної літератури.
Відповіді на теоретичні питання повинні бути точними та корот
кими, обсягом щонайбільше 2 сторінки. Загальний обсяг контрольної
роботи — 18–20 аркушів формату А4 друкованого або рукописного
тексту.
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Перша літера
прізвища студента
А, Л, С
Б, М, Т
В, Н, У
Г, Ф, О
Д, П, У
Е, Р, Х
Є, Ж, Ч
З, Щ
І, Ю
К, Я

Номер варіанта
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Варіант 1.
Реферат на тему: “Історія кодифікації адміністративних актів в
Україні”.
1. Акти управління їх сутність, значення.
2. Взаємозв’язок державного управління і політичної влади.
3. Принципи державного управління.
Варіант 2.
Реферат на тему: “Адміністративно-правові відносини та їх
суб’єкти”.
1. Порядок реєстрації нормативних актів міністерств і відомств.
2. Відомчі нормативні акти.
3. Підстави виникнення, зміни та припинення адміністративноправових відносин.
Варіант 3.
Реферат на тему: “Конституційний нагляд за законністю у державному управлінні”.
1. Поняття режиму законності в державному управлінні.
2. Система органів, що здійснюють контроль в державному управлінні.
3. Методи і форма нагляду за дотриманням законності у сфері дер
жавного управління.

15

Варіант 4.
Реферат на тему: “Система адміністративних стягнень: поняття та
основні риси”.
1. Поняття адміністративного стягнення.
2. Основні й додаткові стягнення.
3. Адміністративний арешт як вид адміністративного стягнення.
Варіант 5.
Реферат на тему: “Адміністративне провадження: поняття, види,
структура.”
1. Поняття адміністративного процесу та його особливості.
2. Суб’єкти адміністративного процесу.
3. Стадії адміністративного провадження, їх характеристика.
Варіант 6.
Реферат на тему: “Податкова система держави та принципи її по
будови”.
1. Прямі податки в Україні та їх характеристика.
2. Класифікація податкових ставок за різними ознаками.
3. Способи сплати податкових платежів та їх характеристика.
Варіант 7.
Реферат на тему: “Податки, їх сутність та історія розвитку в Україні”.
1. Непрямі податки в Україні та їх види.
2. Податкове право та його характеристика.
3. Способи сплати податкових платежів та їх зміст.
Варіант 8.
Реферат на тему: “Види податкових платежів в Україні та їх харак
теристика”.
1. Податки з юридичних осіб та їх характеристика.
2. Податкові пільги та їх види.
3. Податкова звітність та її особливості в Україні.
Варіант 9.
Реферат на тему: “Неоподаткований мінімум доходів та його характеристика”.
1. Податкова санкція та її характеристика.
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2. Податкова квота та її зміст.
3. Податкові пільги та їх види.
Варіант 10.
Реферат на тему: “Податок на землю та особливості його розрахунку і сплати”.
1. Оподаткування осіб, які працюють за сумісництвом.
2. Оподаткування авторських гонорарів, винагород, доходів від
підприємницької діяльності.
3. Майнові податкові платежі.
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 
1. Адміністративно-правові відносини: поняття, особливості та
види.
2. Реалізація норм адміністративного права.
3. Джерела адміністративного права.
4. Види норм адміністративного права.
5. Структура норми адміністративного права.
6. Основні завдання науки адміністративного права в умовах здій
снення адміністративної реформи.
7. Норми адміністративного права: поняття та особливості.
8. Взаємозв’язок адміністративного права з іншими галузями
права.
9. Система адміністративного права.
10. Загальна характеристика управлінських відносин.
11. Метод адміністративного права: поняття та властивості.
12. Предмет адміністративного права.
13. Принципи державного управління.
14. Повноваження місцевих державних адміністрацій.
15. Поняття та особливості адміністративної відповідальності.
16. Місцеві державні адміністрації: правова природа та порядок
формування.
17. Центральні органи виконавчої влади: поняття та види.
18. Взаємодія Кабінету Міністрів України з Радою міністрів
Автономної Республіки Крим і місцевими державними адмі
ністраціями.
19. Система гарантій законності.
20. Система адміністративних стягнень: поняття та основні риси.
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
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Податки, їх сутність та значення у фінансовій системі Україні.
Функції податків та їх характеристика.
Місце податків у фінансовій системі підприємства.
Податкова система та її сутність.
Філософський зміст податків та його характеристика.
Мета системи оподаткування та її зміст.
Податкові відносини та їх особливості.
Підзаконні акти з податкових платежів, їх характеристика.
Цільові настанови при побудові системи оподаткування та їх
зміст.
Податки та характер їх дії в суспільстві.
Обов’язкові платежі та їх характеристика.
Відрахування до цільових фондів, їх види в Україні.
Види податків в Україні та їх характеристика.
Прямі податкові платежі та їх зміст.
Непрямі податкові платежі та їх види.
Податкові платежі, які сплачують фізичні особи, їх види.
Податкові платежі, які сплачують юридичні особи, їх характе
ристика.
Майнові податкові платежі та їх види.
Загальнодержавні податкові платежі та їх види.
Місцеві податкові платежі та їх характеристика.
Податкові платежі, які входять у собівартість продукції, їх ха
рактеристика.
Податкові платежі, які сплачуються з прибутку підприємства.
Податкові платежі, які входять безпосередньо в ціну виробу.
Процес переказування податкових платежів та його сутність.
Фіскальна функція податків та її зміст.
Регулююча функція податків та її зміст.
Соціальна функція податків та її характеристика.
Суб’єкт оподаткування та його характеристика.
Об’єкт оподаткування та його характеристика.
Податкове право та його елементи.
Джерело податкового права.
Суб’єктивне податкове право та його зміст.
Податкові правовідносини та їх характеристика.
Предмет податкового права.
Метод податкового права та його характеристика.
Носій податку та його характеристика.

57.
58.
59.
60.

Масштаб оподаткування та його зміст.
Джерело податку та його характеристика.
База оподаткування та її зміст.
Одиниця оподаткування та її характеристика.
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