
Податкове право 

 

Заплановані результати навчання: 

Мета вивчення навчальної дисципліни: становлення сучасного, різнобічно 

розвиненого фахівця юриста шляхом набуття знань щодо загальних засад та 

особливостей правового регулювання податкових відносин, швидко знаходити 

варіативні способи їх застосування; виробити навички самостійного аналізу норм 

Податкового кодексу України, інших нормативно-правових документів ухвалених 

у сфері податкового законодавства; надання студентам знань про навчальну 

дисципліну «Податкове право», яка охоплює один із найважливіших інститутів 

фінансового права та ставить за мету вивчення податкового законодавства, що 

регулює відносини, пов’язані із встановленням та скасуванням податків, відносини, 

які виникають у процесі виконання обов’язків щодо сплати податків, а також 

здійснення податкового контролю та притягнення до відповідальності за вчинення 

правопорушень у сфері оподаткування. 

Основні завдання навчальної дисципліни: засвоєння слухачами основних 

правових положень, щодо сплати податків і зборів у грошові фонди; питання 

предмету та методу податкового права; загальних засад встановлення податків і 

зборів; прав та обов’язків платників податків; податкового контролю та 

повноважень органів державної влади щодо його здійснення; юридичної 

відповідальності за податкові правопорушення; правових засад адміністрування 

прямих та непрямих податків; місцевих податків та зборів. Враховуючи, що 

податкове законодавство слід визнати найбільш динамічно змінюваним  порівняно 

з нормативним масивом інших галузей права, під час вивчення податкового права 

слухачам слід навчитися використовувати нормативні акти з офіційного порталу 

Верховної Ради України. 
Компетентності: 

загальні:  

КЗ 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу  та синтезу 

КЗ 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

КЗ 3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

КЗ 6. Навички використання інформаційних комунікаційних технологій. 

КЗ 11. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 

 

фахові (спеціальні): 

ФК 9. Знання і розуміння основ правового регулювання обігу публічних грошових 

коштів. 

ФК 12. Здатність аналізувати правові проблеми, формувати та обґрунтовувати 

правові позиції. 

ФК 13. Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і 

застосування набутих знань у професійній діяльності. 

ФК 14. Здатність до консультування з правових питань, зокрема, можливих 

способів захисту прав та інтересів клієнтів, відповідно до вимог професійної етики, 

належного дотримання норм щодо нерозголошення персональних даних та 

конфіденційної інформації. 

ФК 16. Здатність до логічного, критичного і системного аналізу документів, 

розуміння їх правового характеру і значення. 



ФК 17. Здатність до застосування правових норм щодо регулювання управлінських 

та технологічних відносин, що виникають у процесі функціонування і діяльності суб’єктів 

різних організаційно-правових форм господарювання аграрного сектору економіки.  

ФК 18. Здатність до аналізу правових явищ та застосування відповідних правових 

норм для вирішення питань у сфері земельного права. 

 

Програмні результати навчання: 

ПР 5. Давати короткий висновок щодо окремих проблем з достатньою 

обґрунтованістю. 

ПР 7. Узгоджувати план власного дослідження і самостійно формувати матеріали 

за визначеними джерелами.  

ПР 8. Використовувати різноманітні інформаційні джерела для засвоєння складних 

питань з певної теми. 

ПР 10. Вільно володіти письмовою та усною державною мовою, правильно 

вживаючи правничу термінологію. 

ПР 15. Вільно використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні 

технології і бази даних. 

ПР 18. Виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин, 

цінностей та принципів функціонування національної правової системи.  

ПР 21. Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати 

юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки. 

 

Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Предмет та метод податкового права. 

Тема 2. Загальні засади встановлення податків і зборів. 

Тема 3. Права та обов’язки платника податків. 

Тема 4. Податковий контроль та повноваження органів державної влади щодо його 

здійснення. 

Тема 5. Юридична відповідальність за податкові правопорушення. 

Тема 6. Правові засади адміністрування прямих податків з юридичних і фізичних 

осіб. 

Тема 7. Правові засади адміністрування непрямих податків з юридичних і фізичних 

осіб. 

Тема 8. Місцеві податки та збори. 

Тема 9. Спеціальні податкові режими. 

 

Трудомісткість: 

Загальна кількість годин 120 год 

Кількість кредитів 4,0 

Форма семестрового контролю: залік 


