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ВСТУП 
Програма вивчення навчальної дисципліни «Податкове право» 

розроблена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 
«бакалавра» напряму підготовки 6.030401  «Правознавство», 6.030401і 
«Правознавство». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Податкове право» є 
сукупність правовідносин, що виникають у сфері справляння податків і зборів. 

Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни визначаються 
інтегральним характером дисципліни, міждисциплінарним дискурсом. 
Дисципліна «Податкове право» перебуває у тісному взаємозв’язку з іншими 
галузями права: конституційним, адміністративним, фінансовим, цивільним 
тощо. Зв’язок податкового права із конституційним правом простежується 
через встановлення конституційно-правових принципів, що знаходять свій 
подальший розвиток у податковому законодавстві. Податкове та 
адміністративне право зближує схожість методу правового регулювання. У 
певних випадках норми адміністративного права виступають в якості загальних 
щодо податково-правових норм. Це зумовлено тим, що оподаткування 
представляє собою частину системи державного управління. Податкове, як і 
цивільне право, регулює майнові відносини, пов’язані з інститутом власності. 
Дисципліна не є ізольованою і від інших юридичних дисциплін. 

Таким чином, дисципліна «Податкове право» спрямована на досягнення 
необхідного рівня знань у студентів в галузі оподаткування, оскільки 
перетворення в соціально-економічних відносинах в Україні вимагає змін і в 
підготовці фахівців-юристів. Її вивчення сприятиме розширенню 
правосвідомості фахівців у галузі права, підвищенню їх загальної і правової 
культури.  

Зміст навчальної дисципліни розкривається у 18 темах, які поділяються 
на два модуля: 

Модуль 1. Загальні питання регламентації відносин у сфері 
справляння податків і зборів; 

Модуль 2. Правове регулювання окремих видів податків та зборів. 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Податкове права» є 

формування у майбутніх фахівців належного рівня правових знань, системи 
професійних навичок та умінь щодо практичного застосування положень 
податкового законодавства. 

1.2. Завдання вивчення навчальної дисципліни «Податкове право» 
полягають у розкритті предмета податкового права, його джерел, основних 
принципів, визначення правового статусу суб’єктів податкового права,  
набуття вмінь щодо використання норм податкового права під час аналізу 
практичних ситуацій. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 
знати:  
- поняття предмету, системи, методу правового регулювання 

податкових правовідносин та їх основні характеристики;  
- джерела податкового права України;  
- принципи податкового права; характерні властивості податкової 

норми та її структуру;  
- особливості податково-правової санкції; 
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- правовий статус суб’єктів податкового права;  
- поняття та принципи побудови податкової системи;  
- основні, додаткові елементи правового механізму податку та збору;  
- окремі види податків та зборів та їх загальну характеристику; 
вміти:  
- орієнтуватися в системі податкового права; правильно тлумачити та 

застосовувати норми права;  
- виявляти тенденції юридичної практики та оцінювати її з точки зору 

відповідності закону;  
- аналізувати норми податкового законодавства та правильно 

документувати результати. 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 108 годин, 3 кредита 

ЄКТС.  
 

 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 
Модуль 1. Загальні питання регламентації відносин у сфері 

справляння податків і зборів 
 

Тема 1. Податкове право як інститут фінансового права 
 Предмет податкового права. Метод правового регулювання податкових 

відносин та його особливості.  
Місце податкового права в системі права. Податкове право як інститут 

фінансового права. Система податкового права. Загальна та Особлива частина 
податкового права. Джерела податкового права. Класифікація джерел 
податкового права. Міжнародні договори  як джерело податкового права. 

Поняття, зміст та особливості податкових правовідносин. Класифікація 
податкових правовідносин. Структура податкових правовідносин. Об’єкти та 
суб’єкти податкових правовідносин. Податкова правосуб’єктність. Юридичні 
факти: поняття та класифікація. 

Податкове право як наука: поняття, функції, історичний екскурс, стан та 
перспективи розвитку.  

 
Тема 2. Податково - правові норми та податкове законодавство  
Податково-правові норми: поняття та особливості. Класифікація 

податково-правових норм. Структура податково-правової норми та її 
особливості. Дія податкових норм в часі, у просторі, за колом осіб. 

Податкове законодавство. Основні засади податкового законодавства.  
Сфера дії Податкового кодексу України та Митного кодексу України. 
Співвідношення податкового законодавства з іншими законодавчими актами.  

 
Тема 3. Правове регулювання податкової системи України 
Поняття, зміст та принципи податкової системи держави. Співвідношення 

податкової системи і системи податків.  
Рівні регулювання податкових потоків. Поняття податкового тиску та 

податкової межі. 
Повноваження Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим, сільських, селищних та міських рад щодо податків та зборів. 
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Тема 4. Правовий статус контролюючих органів та органів стягнення 
Поняття і види контролюючих органів та органів стягнення. Функції 

контролюючих органів. Права, обов’язки та відповідальність контролюючих 
органів.  Структура органів Державної фіскальної служби України. 

Служба в контролюючих органах. Заохочення та відповідальність 
посадових та службових осіб контролюючих органів. Врегулювання конфлікту 
інтересів. 

 
Тема 5. Правова природа обов’язкових платежів 
Податок як правова категорія: поняття, ознаки та сутність. Поняття збору, 

його ознаки. Класифікація податків та зборів. 
Поняття подвійного оподаткування. Шляхи та методи усунення 

подвійного оподаткування. 
 
Тема 6. Правовий механізм податку 
Правовий механізм податку та його елементи. Основні елементи 

правового механізму: платник податку, об’єкт та ставка. Додаткові елементи: 
податкові пільги, предмет, база, одиниця оподаткування, джерело сплати 
податку, особливості податкового режиму, особливості податкової звітності. 

 Поняття платника податку. Права та обов’язки платника податку. 
Фізичні та юридичні особи як платники податку. Самозайнята особа. Пов’язані 
особи. Податкові агенти.  

Поняття та рівні представництва у податковому праві. Законне та 
уповноважене представництво платника податків. 

 Поняття об’єкту оподаткування. Види об’єктів оподаткування. Методи 
визначення об’єкту оподаткування.  

Ставка податку: поняття та види.  
 
Тема 7. Правове регулювання додаткових елементів правового 

механізму податку 
Поняття бази оподаткування. Предмет та одиниця оподаткування. 

Визначення податкової бази.  
Поняття та види податкових періодів.  
Визначення суми податку. Способи сплати податків та інших 

обов’язкових платежів. Строки сплати.  
Поняття податкової пільги. Система податкових пільг.  
Поняття податкової звітності. Види податкових документів. Строки 

зберігання податкової звітності. Зміст, структура та форми податкових 
декларацій. Внесення змін до податкової звітності. Особи, відповідальні за 
складення податкової звітності. 

Спеціальні податкові режими. Податкова консультація та наслідки її 
застосування. 

 
Тема 8. Податковий обов’язок 
Поняття та зміст податкового обов’язку. Виникнення, зміна та 

припинення податкового обов’язку. Виконання податкового обов’язку. Момент 
припинення обов’язку по сплаті податків та зборів. 

Поняття грошового зобов’язання. Поняття податкового зобов’язання. 
Виникнення, зміна та припинення податкового зобов’язання. Податковий борг. 
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Співвідношення понять «грошове зобов’язання», «податкове зобов’язання» та 
«податковий» борг.  

Визначення сум податкових та грошових зобов'язань. Строки сплати 
податкового зобов'язання. Податкове повідомлення-рішення. Податкова 
вимога. Відкликання податкового повідомлення – рішення та податкової 
вимоги. Скасування рішень контролюючих органів. Оскарження рішень 
контролюючих органів.  

Поняття пені та підстави її нарахування. 
 
Тема 9. Погашення податкового боргу 
Джерела сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу 

платника податків.  
Способи забезпечення виконання обов’язку зі сплати податку. 

Податковий пріоритет. Податковий керуючий. 
Поняття та зміст податкової застави. Підстави виникнення та припинення 

податкової застави. Узгодження операцій із заставленим майном. Продаж 
майна, що перебуває у податковій заставі.  

Адміністративний арешт майна. Обмеження операцій на банківських 
рахунках.  

Списання та розстрочка податкового боргу. Строки давності.  
 
Тема 10.  Податковий контроль  
Визначення податкового контролю та повноваження органів державної 

влади щодо його здійснення. Способи здійснення податкового контролю. 
Поняття та види обліку платників податків. Взяття на облік юридичних 

осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб. Облік самозайнятих осіб. 
Підстави та порядок зняття з обліку у контролюючих органах юридичних осіб, 
їх відокремлених підрозділів та самозайнятих осіб. Державний реєстр фізичних 
осіб - платників податків. 

Визначення інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності 
контролюючого органу. Збір податкової інформації. Отримання податкової 
інформації контролюючими органами. Обробка та використання податкової 
інформації. 

Податкові перевірки: зміст, види, наслідки. Нормативно-правове 
забезпечення та порядок проведення податкових перевірок. Умови та порядок 
допуску посадових осіб контролюючих органів до проведення документальних 
виїзних та фактичних перевірок. Строки проведення перевірок. Матеріали, які є 
підставами для висновків під час проведення перевірок. Документальне 
оформлення результатів перевірок. 

 
Тема 11. Відповідальність за порушення податкового законодавства 
Суспільна небезпека порушень податкового законодавства. Податкова 

безпека держави. Співвідношення переконання і примусу в податковому праві. 
Відповідальність за порушення податкового законодавства в системі юридичної 
відповідальності. Види відповідальності за порушення податкового 
законодавства. 

Поняття та види податкових правопорушень. Підстава настання 
відповідальності за порушення податкового законодавства. Об’єкт, об’єктивна 
сторона, суб’єкт, суб’єктивна сторона правопорушення.  
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Порядок накладення штрафів та застосування фінансових санкції. 
Порядок оскарження протиправних дій, рішень та бездіяльності органів 

Державної фіскальної служби України та їх посадових осіб. 
 

Модуль 2. Правове регулювання окремих видів податків та зборів 
 

Тема 12. Правові засади оподаткування прибутку підприємств 
Загальна характеристика правовідносин з оподаткування прибутку 

підприємств. Основні терміни та їх визначення.  
Основні елементи податку на прибуток підприємств. Платник податку. 

Об’єкт оподаткування. Ставка податку. 
Додаткові елементи правового механізму податку на прибуток. 

Обчислення податку на прибуток підприємств. Податковий період. Фінансовий 
результат оподаткування. Амортизація. Різниці, що виникають при формуванні 
резервів. Різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій. 
Податкова звітність. Звільнення від оподаткування. 

 
Тема 13. Правові засади оподаткування доходів фізичних осіб 
 Загальна характеристика правовідносин з оподаткування доходів 

фізичних осіб. Основні терміни та їх визначення.  
Основні елементи податку на доходи фізичних осіб. Платники податку. 

Об’єкт оподаткування. Ставка податку.  
Додаткові елементи правового механізму податку на доходи фізичних 

осіб. Загальний оподатковуваний дохід. Податкова знижка. Податкові соціальні 
пільги. Порядок нарахування, утримання та сплати нарахованого податку до 
бюджету. Річна декларація про майновий стан і доходи та порядок її подання.  

Особи, відповідальні за утримання та сплату (перерахування) податку до 
бюджету. Забезпечення виконання податкових зобов’язань.  

Особливості нарахування та сплати окремих видів доходів: доходу від 
надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм); 
процентів, дивідендів виграшів та призів, благодійної допомоги доходів, 
коштів, отриманих платником податку на відрядження або під звіт, не 
повернутої у встановлений строк; доходів, отриманих нерезидентами. 
іноземних доходів; операцій з продажу (обміну) об'єктів нерухомого майна; 
операцій з продажу або обміну об'єктів рухомого майна; доходів, отриманих 
фізичною особою - підприємцем від провадження господарської діяльності, 
крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування доходів, отриманих 
фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність. 

 
Тема 14. Правове регулювання непрямого оподаткування в Україні 
Зміст непрямих податків та їх місце в податкові системі України. 

Особливості непрямого оподаткування. Види непрямих податків. 
Податок на додану вартість. Платники податку. Вимоги щодо реєстрації 

осіб як платників податку. Порядок реєстрації платників податку. Анулювання 
реєстрації платника податку. Визначення об'єкта та бази оподаткування. Місце 
постачання товарів та послуг. Дата виникнення податкових зобов'язань. 
Розміри ставок податку. Податковий кредит. Порядок визначення суми 
податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України 
або відшкодуванню з Державного бюджету України (бюджетному 
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відшкодуванню), та строки проведення розрахунків. Електронне 
адміністрування податку на додану вартість. Податкова накладна. Звітні 
(податкові) періоди. Порядок надання податкової декларації та строки 
розрахунків з бюджетом.   

 Акцизний податок. Платники податку. Об’єкт оподаткування. 
Визначення бази оподаткування. Підакцизні товари та ставки податку. Дата 
виникнення податкових зобов'язань. Порядок і строки сплати податку. 
Складення та подання декларації з акцизного податку. Контроль за сплатою 
податку. 

 
Тема 15. Екологічний податок, рентна плата та мито як різновиди 

загальнодержавних обов’язкових платежів 
Екологічний податок. Платники податків. Об'єкт та база оподаткування. 

Види ставок податків. Порядок подання податкової звітності та сплати податку. 
Рентна плата. Склад рентної плати. Платники рентної плати. Подання 

декларації і строки сплати рентної плати. Відповідальність платників рентної 
плати та контроль за її справлянням. 
  Мито. Поняття мита та його види. Платники мита. Об’єкти оподаткування 
митом. 
 

Тема 16. Правове регулювання місцевих податків та зборів 
Принципи формування місцевої податкової системи. Складові елементи 

місцевої податкової системи: податки та збори.  
Туристичний збір. Платники збору. Ставка збору. База справляння збору. 

Податкові агенти. Особливості справляння та сплати збору. Податковий період. 
Збір за місця для паркування транспортних засобів. Платники збору. 

Об'єкт і база оподаткування збором. Ставки збору. Особливості справляння та 
сплати збору. Податковий період. 

 
Тема 17. Правове регулювання майнових податків в Україні 
Поняття та види податку на майно. Правова природа майнових податків.  
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Основні та 

додаткові елементі правового механізму податку.  
Транспортний податок. Платники податку. Об’єкт оподаткування та 

ставка податку.  Податковий період. Порядок обчислення та сплати податку. 
Строки сплати транспортного податку. 

Земельний податок. Основні елементи земельного податку: об’єкт, 
суб’єкт, ставка податку. Пільги щодо сплати земельного податку. Земельні 
ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком.  

Особливості оподаткування платою за землю. Податковий період для 
плати за землю. Порядок обчислення плати за землю. Строк сплати плати за 
землю. Орендна плата. 

 
Тема 18. Правові засади застосування спрощеної системи 

оподаткування, обліку та звітності 
Поняття спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.  

Платники єдиного податку та їх класифікація. Об'єкт та база оподаткування для 
платників єдиного податку. Ставки єдиного податку. Податковий (звітний) 
період. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку. Ведення 
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обліку і складення звітності платниками єдиного податку. Особливості 
нарахування, сплати та подання звітності з окремих податків і зборів 
платниками єдиного податку. Порядок обрання або переходу на спрощену 
систему оподаткування, або відмови від спрощеної системи оподаткування. 
Порядок реєстрації та анулювання реєстрації платників єдиного податку. 

 
3. Рекомендована література: 

 

Нормативно-правові акти: 

1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України  

28 червня 1996 року. // Офіційний вісник України. – 2010. – № 72 /1. – Ст. 2598.  

2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року та 

протоколи до неї // Офіційний вісник України, 1998. – №  13 (16.04.1998).  

Офіційний вісник України. – 2006. – №  32 (23.08.2006). – Ст. 2371.  

3. Кодекс адміністративного судочинства України: Закон України  

від 6 липня 2005 року № 2747 - IV // Офіційний вісник України. – 2005. – № 32. 

– Ст. 1918.  

4. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон України  

від 7 грудня 1984 року № 8073-Х, зі змінами від 27 квітня 2014 року // 

Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984. – № 51. – Ст. 1122.  

5. Кримінальний кодекс України: Закон України від  5 квітня 2001 року  

№ 2341- ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст. 131. 

6. Митний кодекс України: Закон України від 13 березня 2012 року  

№ 4495-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 44 – 48. – Ст.552.  

7. Податковий кодекс України: Закон України від 2 грудня 2010 року  

№ 2755-VI  // Голос України. – 2010. – 12 ( 04.12.2010). – № 229-230.  

8. Цивільний Кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 року  

№ 435-IV // Офіційний вісник України. – 2003. – № 11. – Ст. 461.  

9. Про відновлення дії окремих положень Конституції України:  

Закон України  від  21 лютого 2014 року № 742-VII // Голос України. – 2014. – 

03, 01.03.2014. – № 39 - спецвипуск. Офіційний вісник України. – 2014. – №  19 

(11.03.2014). – Ст.  583. 

10. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з 

прав людини: Закон України від 23 лютого 2006 року № 3477-IV //  

Голос України. – 2006. – 04 (05.04.2006). – № 62.   

11. Про державну службу: Закон України від 10 грудня 2015 року № 889- VIIІ 

// Урядовий кур'єр. – 2015. – № 21.  

12. Про міжнародні договори України: Закон України  

від 29 червня 2004 року № 1906-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. 

– № 50. – Ст. 540. Із змінами, внесеними Законом від 5  червня 2014 року  

№ 1323-VII (1323-18) // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 34. –  

Ст. 1166.  

13. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України  

від 21 травня 1997 року // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – 

Ст. 170. 
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14. Деякі питання реалізації статті 95 Податкового кодексу України: 

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року № 1244 // 

Урядовий кур'єр. – 2011. – № 3. 

15. Про затвердження Положення про Державну фіскальну службу України: 

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 року № 236 // 

Урядовий кур'єр. – 2014. – № 120. 

16. Про затвердження Порядку подання інформації про платників податків, 

об'єкти оподаткування та об'єкти, пов'язані з оподаткуванням, для забезпечення 

ведення їх обліку, а також обчислення та справляння податків і зборів: 

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 року № 1386 // 

Урядовий кур'єр. – 2012.  – № 5. 

17. Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського 

обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: Наказ Міністерства  

фінансів України  від 07 лютого 2013 року  № 73. [Електронний ресурс]. –

Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13 

18. Про затвердження Положення про реєстрацію платників податку на 

додану вартість: Наказ Міністерства фінансів України  

від 14 листопада 2014 року № 1130 // Урядовий кур'єр. – 2014. – 11 (19.11.2014). 

– № 215. 

19. Про затвердження Положення про реєстрацію фізичних осіб у 

Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків: Наказ Міністерства 

доходів і зборів України від 10  грудня 2013 року № 779 // Офіційний вісник 

України. – 2014. – №   7 (28.01.2014). – Ст.  221. 

20. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 

«Дохід»: Наказ Міністерства фінансів України від 29 листопада 1999 року № 

290. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/REG4153.html 

21. Про     затвердження     Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 

«Витрати»: Наказ Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 року № 

318. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00 

22. Про затвердження Порядку застосування адміністративного арешту 

майна платника податків: Наказ Міністерства доходів і зборів України  

від 10 жовтня 2013 року № 568 // Офіційний вісник України. – 2013. – №  89 

(26.11.2013). – Ст. 3273. 

23. Про затвердження Порядку застосування податкової застави органами 

доходів і зборів: Наказ Міністерства доходів і зборів України  

від 10 жовтня 2013 року № 572 // Офіційний вісник України. – 2013. – №  89 

(26.11.2013). – Ст. 3277. 

24. Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів: Наказ 

Міністерства фінансів України від 09 грудня 2011 року № 1588, зі змінами  

від 22 квітня 2014 року № 462 // Урядовий кур'єр. – 2012. – 01 (06.01.2012). –  

№ 3. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/REG4153.html
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00
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25. Про затвердження Порядку оформлення результатів документальних 

перевірок дотримання законодавства України з питань державної митної 

справи, податкового, валютного та іншого законодавства платниками податків - 

юридичними особами та їх відокремленими підрозділами: Наказ Державної 

податкової адміністрації України від 20 серпня 2015 року № 727 // Офіційний 

вісник України. – 2015. – №  89. – Ст. 80. 

26. Про затвердження Порядку призначення та звільнення, а також функції та 

повноваження податкового керуючого: Наказ Міністерства доходів і зборів 

України від 10 жовтня 2013 року № 578 // Офіційний вісник України. – 2013. – 

№  89 (26.11.2013). – Ст. 3282. 

27. Про затвердження форми Податкової декларації з плати за землю 

(земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або 

комунальної власності): Наказ Міністерства фінансів України  

від 16 червня 2015 року № 560 // Офіційний вісник України. – 2015. – №  58 

(31.07.2015). – Ст. 1904. 

28. Про затвердження форми Податкової декларації з податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки: Наказ Міністерства фінансів України  

від 10 квітня 2015 року № 408 // Офіційний вісник України. – 2015. – №  38 

(22.05.2015). – Ст. 1154. 

29. Про затвердження форм податкових декларацій платника єдиного 

податку: Наказ Міністерства фінансів України від 19 червня 2015 року № 578 // 

Офіційний вісник України. – 2015. – №  57 (28.07.2015). – Ст. 1877. 

 

Коментарі 

30. Податковий кодекс України : науково-практичний  коментар : у 3 ч. /  

М.П. Кучерявенко, І.Л. Самсін, І.Х. Темкіжев та ін. ; за ред. М.П. Кучерявенка 

та І.Х. Темкіжева. – Х. : Право, 2012. – Ч. 1. – 810 с. 

31. Податковий кодекс України : науково-практичний  коментар : у 3 ч. /  

М.П. Кучерявенко, І.Л. Самсін, І.Х. Темкіжев та ін.; за ред. М.П. Кучерявенка 

та І.Х. Темкіжева. – Х. : Право, 2012. – Ч. 2. – 826 с. 

32. Податковий кодекс України : науково-практичний  коментар : у 3 ч. /  

М.П. Кучерявенко, І.Л. Самсін, І.Х. Темкіжев та ін. ; за ред. М.П. Кучерявенка 

та І.Х. Темкіжева. – Х. : Право, 2012. – Ч. 3. – 608 с. 

33. Науково-практичний коментар Податкового кодексу України [Текст]. – 

К.: Професіонал. – 2011. – Т. 1 : Розділи І - ІV : станом на 1 квіт. 2011 р. / 

[Безрутченко С.М. та ін.]. - 2011. - Ст. 924. 

34. Науково-практичний коментар Податкового кодексу України [Текст]. – 

К.: Професіонал. – 2011. – Т. 2 : Розділи V-XX : станом на 1 квіт. 2011 р. /  

[Андрущенко І. Г. та ін.]. – 2011. – Ст. 982. 

35. Науково - практичний коментар до Податкового кодексу України: в 3 т. / 

кол. Авторів (заг. ред. М.Я. Азарова). – К.: М-во фінансів України, 2010.  

36. Податковий кодекс України: постатейний коментар: у 2 ч. / В.В. Білоус,  

Л.К. Воронова, О.О. Голавашевич та ін.; за ред.. М.П. Кучерявенко. – Х.; Право, 

2011. – Ч. 1. – 704 с. 
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37. Податковий кодекс України: постатейний коментар: у 2 ч. / В.В. Білоус,  

Л.К. Воронова, О.О. Голавашевич та ін.; за ред. М.П. Кучерявенко. – Х.; Право, 

2011. – Ч. 2. – 1128 с. 

Судова практика 

38. Рішення Європейського людини, справа "Булвес" АД против Болгарии 

(заява N 3991/03) від 22 січня 2009 року. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.echr.ru/documents/doc/12065909/12065909-001.htm 

39. Рішення Європейського суду з прав людини, справа "Iнтерсплав проти 

України"  (Заява N 803/02) від 9 січня 2007 року. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.uazakon.com/documents/date_bf/pg_gvnjxx.htm 

40. Рішення Європейського людини, справа "Україна-Тюмень"  проти 

України" (Заява N 22603/02) від 20 травня 2010 року. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/974_596  

 

Література: 

Основна 

41. Бандурка О.М., Понікаров В.Д., Попова С.М. Податкове право. Навч. 

посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 312 с. 

42. Кучерявенко М.П. Податкове право України. Навчальний посібник. /  

М.П. Кучерявенко. – Х: Право, 2013. - 536 c.  

43. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських 

занять з податкового права (відповідно до вимог ЕСТS) / Уклад.  

М.П. Кучерявенко, І.М. Бондаренко, Д.О. Білінський та ін.  – Харків: 

Національний  університет  «Юридична академія України імені Ярослава 

Мудрого», 2012. – 40 с. 

44. Податкове право: навч. посіб. / Я.В. Греца, В.І. Ярема, Ю.М. Бисага,  

М.В. Сідак. – К. : Знання, 2012. – 389 с. – (Вища освіта ХХІ століття). 

45. Рєзнік О.М. Податкове право України (у схемах і таблицях) : навч. посіб. / 

О.М. Рєзнік, А.В. Солонар. – Суми : ВВП «Мрія», 2015. – 124 с. 

 

Додаткова 
46. Адміністративно- правовий механізм забезпечення прав громадян у 

податковій сфері [Текст] : автореф. дис. …д-ра юрид наук : спец. 12.00.07 / 

 Гаруст Юрій Віталійович ; Міжрегіонал. акад. упр. персоналом. – Київ, 2014. – 

35 с. 

47. Гармонізація податкового законодавства: українські реалії :  

монографія / Білецька Г. М., Кармаліта М. В., Куц М. О. та ін. – К.: Алерта,  

2012. – 222 с. 

48. Кучерявенко М.П. Налоговый процесс: учеб.пособие // М.П. Кучерявенко 

– К: Алерта: КНТ, ЦУЛ, 2009. – 392 c. 

49. Кучерявенко Н.П. Курс налогового права / Н.П. Кучерявенко: В 6 томах 

Т.2: Введение в теорию налогового права. – Х.  : Легас, 2004. – 600 с. 

50. Кучерявенко Н.П. Курс налогового права / Н.П. Кучерявенко: В 6 томах 

Т.3: Учение о налоге. – Х. : Легас, 2004. – 600 с. 

http://www.echr.ru/documents/doc/12065909/12065909-001.htm
http://www.uazakon.com/documents/date_bf/pg_gvnjxx.htm
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51. Кучерявенко Н.П. Курс налогового права / Н.П. Кучерявенко: В 6 томах 

Т.4: Особенная часть. Косвенные налоги – Х. : Легас, 2004. – 600 с. 

52. Марченко В. Б., Легкова М. Ф. Податкове право: Навч.-метод. посіб. для 

самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2004. – 225 с. 

53. Правове регулювання адміністративного податку на додану вартість в  

Україні : автореф. дис. канд. юрид. наук : 12.00.07 / Греца Світлана Михайлівна; 

Держ. ВНЗ «Ужгород.нац.ун-т» М-ва освіти і науки України. – Ужгород, 2015. – 

18 с. 

54. Правове регулювання місцевих фінансів в Україні / [Солдатенко О. В., 

Антипов В.І., Музика - Стефанчук О.А. та ін.]; за заг. ред. О.В. Солдатенко. – К. 

: Алерта, 2011. – 244 с. 

55. Правові основи адміністрування місцевих податків і зборів в Україні : 

автореф. дис. канд. юрид. наук : 12.00.07 / Борисенко Володимир 

Володимирович; Харків. нац.. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – 18 с.  

56. Правовий статус органів, що контролюють сплату податків і зборів в 

Україні [Текст] : автореф. дис. …д-ра юрид наук : спец. 12.00.07 /  

Грищук Віктор Леонідович ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Ірпінь, 

2015. – 19 с. 

57. Принципи податкового права України: проблеми визначення та реалізації 

[Текст] : монографія / О.А. Музика - Стефанчук, А.О. Поляничко. –  

Кам’янець-Подільській : друкарня «Рута», 2015. – 210 с.  

58. Проблеми та перспективи удосконалення протидії діяльності 

суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності [монографія]. – К. : Алерта,  

2012. – 298 с. 

59. Строки в податковому праві України [Текст] : автореф. дис. …д-ра юрид.  

наук : спец. 12.00.07 / Кальян Катерина Володимирівна ; Нац. юрид. ун-т  

ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – 20 с.  

60. Юридична відповідальність за податкові правопорушення : наук. - практ.  

посіб. / Д.О. Гетманцев, Р.В. Макарчук, Я.С. Толкачов. – К. : Юрінком Інтер,  

2015. – 752 с. 
 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання 
 

Контрольні заходи здійснюються науково-педагогічними працівниками і 
включають поточний і підсумковий контроль. Об’єктами системи поточного та 
підсумкового контролю є робота студентів на семінарських (практичних) 
занятгях та виконаних індивідуальних (домашніх) завдань. Поточний контроль 
здійснюється при проведенні семінарських (практичних) та індивідуальних 
занять і має на меті перевірку рівня засвоєння студентом навчального матеріалу 
дисципліни. 

Під час проведення семінарських занять застосовуються такі методи 
контролю як усне та письмове опитування студентів з питань, визначених 
планом семінарських занять, дискусійне обговорення проблемних питань з 
теми заняття, письмове складання студентами тестів. При проведенні 
практичних занять - контроль здійснюється при розв’язуванні окремими 
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студентами та «малими групами» комплексу практичних задач і проблемних 
ситуацій. 

Поточний контроль, який застосовується під час індивідуально- 
консультативних занять, здійснюється за допомогою відповідних тестів в усній 
або письмовій формі. Такий контроль застосовується щодо тих студентів, які 
мають поточну заборгованість із поважних причин. Поточний контроль 
виконання студентами індивідуальних (домашніх) завдань здійснюється за 
допомогою перевірки викладачем результатів розв’язання завдань. 

Підсумкове оцінювання знань з дисципліни здійснюється у формі ПМК 
(заліку). 

 
5.  Засоби діагностики успішності навчання 

 
Загальна підсумкова оцінка з навчальної дисципліни складається із суми 

балів за результатами поточного контролю знань. Загальна сума набраних балів 
протягом семестру за поточну успішність максимально складає 100. Академічні 
успіхи студента визначаються за допомогою системи оцінювання, що 
використовується в ПУЕТ, з обов’язковим переведенням оцінок до 
національної шкали та шкали ЕСТS. 

Оцінка «відмінно» (90-100 балів) передбачає, що студент виявляє 
особливі творчі здібності, вміє самостійно здобувати знання, без допомоги 
викладача знаходить та опрацьовує необхідну інформацію, вміє 
використовувати набуті знання і вміння для прийняття рішень у нестандартних 
ситуаціях, переконливо аргументує відповіді, самостійно розкриває власні 
обдарування і нахили. 

Оцінка «дуже добре» (82-89 балів) передбачає, що студент вільно володіє 
вивченим обсягом матеріалу, застосовує його на практиці, вільно розв’язує 
вправи і задачі, у стандартних ситуаціях, самостійно виправляє допущені 
помилки, кількість яких незначна. 

Оцінка «добре» (74-81 бал) передбачує, що студент вміє зіставляти, 
узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом викладача й 
самостійно застосовувати її на практиці; контролювати власну діяльність; 
виправляти помилки, серед яких є суттєві, добирати аргументи для 
підтвердження думок. 

Оцінка «задовільно» (64-73 бали) передбачає, що студент відтворює 
значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння основних 
положень; з допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, 
виправляти помилки, серед яких є значна кількість суттєвих. 

Оцінка «достатньо» (60-63 бали) передбачає, що студент володіє 
навчальним матеріалом на рівні, вищому за початковий, значну частину його 
відтворює на репродуктивному рівні. 

Оцінка «незадовільно з можливістю повторного складання семестрового 
контролю» (35-59 балів) передбачає, що студент володіє матеріалом на рівні 
окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу. 

Оцінка «незадовільно» з обов’язковим вивченням залікового кредиту»  
(1-34 бали) передбачає, що студент володіє матеріалом на рівні елементарного 
розпізнання і відтворення окремих фактів, елементів, об’єктів. 
 
 


