
1. Код: ПП 2.3.10  

2. Назва: Податкове право. 

3. Тип: обов’язкова. 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський). 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2. 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 4. 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Міщук І.В., к.ю.н, доцент. 

9. Результати навчання:  

• здобуття ґрунтовних знань положень українського законодавства у сфері податкового права; 

• основних доктринальних положень податкового права; 

• засвоєння та розуміння особливостей змісту податково-правових відносин; 

•  вміння аналізувати законодавство та судову практику, застосовувати знання для вирішення 

конкретних ситуацій 

10. Форми організації занять: лекції, семінарські заняття з використанням традиційних і 

інноваційних методів викладання 
11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: дисципліни «Теорія держави і 

права», «Фінансове право», «Цивільне право», «Кримінальне право». «Адміністративне право». 

12. Зміст курсу: Предмет податкового права. Метод податкового права. Принципи податкового 

права. Система податкового права.  Джерела податкового права. Податкове законодавство.  Зміст 

податкової системи. Поняття і рівні податкового тиску Поняття податку. Ознаки податку. Функції 

податку. Співвідношення податку, збору й мита. Класифікація податків і зборів. Правовий механізм 

податку та його елементи. Правове регулювання податкової системи. Правове регулювання податку. 

Поняття податкових правовідносин. Особливості податкових правовідносин. Види податкових 

правовідносин. Об'єкт податкових правовідносин. Суб'єкти податкових правовідносин. Права й 

обов'язки суб'єктів податкових правовідносин. Підстави виникнення, зміни і припинення податкових 

правовідносин.  Поняття податково-правої норми. Структура податково-правої норми. Види 

податково-правої норми. Органи, що здійснюють мобілізацію коштів до централізованих фондів 

держави. Адміністрування податків, зборів. Податок на прибуток. ПДВ. Податок на доходи фізичних 

осіб.  Акцизний податок. Місцеві податки і збори.  
13. Рекомендовані навчальні видання:  

1. Конституція України  - [електроний режим доступу] - 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80  

2. Податковий кодекс України  - [електроний режим доступу] - 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17  

3. Берегін М.Г. Основи податкового законодавства. – К.: Вища школа, 2000 

4. Данілов О.Д., Фліссак Н.П. Податкова система та шляхи її реформування. – К.: Парламентське в-

во, 2011. 

5. Кучерявенко Н.П. Основы налогового права: учеб пособ. - Х.: Легас, 2007. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 

28 год. лекцій, 20 год. практичних робіт, 74 год. самостійної роботи. Разом – 122 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, впровадження 

ділових та рольових ігор, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, використання 

мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 

Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

    Підсумковий контроль (40 балів): екзамен  письмовий, або тестовий, або усний в кінці 4семестру.  

   Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування, модульний контроль. 

16. Мова викладання: українська. 

 

 

Завідувач кафедри  

конституційного права та галузевих дисциплін                                           І.В.Міщук к.ю.н., доцент  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TAX LAW for major«Law» 

1. Title Tax law 

2. Code НСФД 2.3.10 
3. Type compulsory 

4. Year of study 2nd 

5. Semesters 4 

6. Credits ECTS 3 
7. Name of lecturer, scientific degree, position Mishchuk I.V. Associate Professor, 

Candidate of Juridical Sciences (Ph. D.)  

8. Learning outcomes acquire grounded knowledge of Ukrainian tax law provisions; 

main doctrinal provisions of tax law; to learn and identify specificities of tax legal relations, 

analyze legislation and court practice, apply knowledge to solve practical situations. 

9.  Obligatory preliminary disciplines «Theory of state and law», «Finance law», 

«Civil law», «Criminal  law», «Administrative law» 

10.  Content  Object of tax law. Method of tax law. Principals of tax law. System of tax 

law. Sources of tax law. Tax legislation.  Content of tax system. Concept and levels of tax 

pressure. Concept of tax. Tax characteristics. Functions of tax. Correlation of tax, fee and 

duty. Classification of taxes and fees. Legal mechanism of tax and it elements. Legal 

regulation of tax system.  Legal regulation of tax. Concept of tax legal relations. Features of 

tax legal relations. Types of tax legal relations. Object of tax legal relations. Subjects of tax 

legal relations. Subjects of tax legal relations rights and obligations. Cause for acquisition, 

changing or termination of tax legal relations. Concept of tax legal norm. Structure of tax 

legal norm. Types of tax legal norm. Authorities that exercise mobilization of funds to 

central state funds.  Tax and fee administration. Enterprise profit tax. Personal income tax. 

Value-added tax. Excise tax. Local taxes and fees.  

11. Recommended literature 

1. Конституція України  - [електроний режим доступу] - 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80  

2. Податковий кодекс України  - [електроний режим доступу] - 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17  

3. Берегін М.Г. Основи податкового законодавства. – К.: Вища школа, 2000 

4. Бельський К.С, Финансовое право:  наука, история, библиография. –М.,2005. 

5. Банківське право: навчальний посібник / Упорядник Кучерявенко М.П.. –

Х.,2008. 

6. Буряк С.В. Податкові спори: виникнення, природа, засоби врегулювання.- К., -  

2009. 

7. Податкове право України: підручник / керівник авт.кол.і відп.ред. Л.К. 

Воронова. – Х.:Консул, 2009. 

8. Гаврилюк Р.О. Дія норм податкового права в часі, просторі та за колом осіб. - 

Чернівці: Рута. 2010. 

9. Голуб А.Г, Семенюк Л.П, Гроші,кредит, Банки. – Л.,2012. 

10. Данілов О.Д., Фліссак Н.П. Податкова система та шляхи її реформування. – К.: 

Парламентське в-во, 2011. 

11. Кучерявенко Н.П. Основы налогового права: учеб пособ. - Х.: Легас, 2007. 

12. Кравченко В.І.Місцеві фінанси . – К., 2009. 
 

12. Planned learning activity and teaching methods lectures, seminars using traditional 

and innovative teaching methods  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Assessment methods and criteria:  

Assessment criteria according to ECTS: 

- current control (written tests, oral examination); 

- module control (written tests); 

- final control – (examination) 

14. Language of study Ukrainian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


