
Податкове право  
Мета курсу – ознайомлення студентів з основними положеннями правового 

регулювання податкових правовідносин, тобто з інформацію, яка відповідає кваліфікаційним 

вимогам до сучасного фахівця шляхом змістовного та обґрунтованого викладення 

навчального матеріалу.  
Міжпредметні зв’язки. Курс «Податкове право» має безпосередній зв'язок із такими 

дисциплінами, як: Теорія держава та права, Судові та правоохоронні органи, Конституційне 

право України.  
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 

компетентностей: готовність до застосування методів та інструментальних засобів 

дослідження об’єктів професійної діяльності.  
Програмні результати навчання:  
знати: про систему правового регулювання оподаткування в Україні; юридичну 

термінологію, понятійний апарат юриспруденції; нормативно-правові акти з метою надання 

правової допомоги суб’єктам права при здійсненні ними підприємницької діяльності; про 

джерела та структуру норм українського законодавства щодо оподаткування; засади та 

принципи професійної та наукової етики і готовність її дотримуватися;  
вміти: застосовувати порівняльно-правові методи дослідження при зверненні до 

окремих правових інститутів податкового права; виявляти і критично оцінювати тенденції 

розвитку податкового законодавства; використовувати позитивний зарубіжний досвід щодо 

законодавчого конструювання податкових норм; тлумачити норми податкового 

законодавства України; проводити наукові дослідження в галузі податкового права; 

ідентифікувати, аналізувати та структурувати ключові проблеми податкового права, з якими 

зіштовхуються юристи у повсякденній практиці та приймати оптимальні рішення на основі 

логічних аргументів та перевірених фактів; вміти відмежовувати юридичні аспекти податків 

від суто економічних, чітко визначати структуру й зміст податкових правовідносин, статус, 

права й обов’язки їх учасників;  
володіти: навичками аналізувати поняття та роль податкового права України в 

сучасних умовах; характеризувати правовий статус органів доходів та зборів; досліджувати 

теоретичні й практичні питання правового регулювання системи оподаткування в Україні; 

визначити структуру й функції податкової системи України.  
Змістове наповнення дисципліни:  
Загальна частина податкового права. Поняття податкового права. Податкові 

правовідносини. Джерела правового регулювання податкового права. Суб’єкти податкового 

права. Основні поняття оподаткування. Податковий контроль і відповідальність за 

порушення податкового законодавства. Усунення подвійного оподаткування.  
Особлива частина кримінально-виконавчого права. Прямі податки. Непрямі податки. 

Місцеві податки та збори.  
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, загальний обсяг – 120 годин, 

у т.ч. – 50 годин аудиторних занять і 70 годин – самостійна та індивідуальна робота.  
Форма семестрового контролю: іспит. 

 


