
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ОК 32. 

2. Назва: Податкове та митне право. 

3.Тип: обов’язковий. 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський). 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2. 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 2. 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3. 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: асистент кафедри 

конституційного права та галузевих дисциплін Ясковець О.А. 

9. Результати навчання:  

• кваліфікувати відносини, що виникають та регулюються Податковим і Митним кодексами 

України; 

• правильно застосовувати норми податкового права; 

• правильно застосовувати норми митного права; 

• самостійно обраховувати ставку податку, збору чи митного платежу. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

індивідуальні та групові науково-дослідні завдання. 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Теорія держави і права, 

Конституційне право України, Цивільне право, Кримінальне право. 

      • Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною: Судова бухгалтерія;  

12. Зміст курсу: Поняття податку і збору, їх співвідношення. Фіскальна система та політика 

держави. Податкові та митні органи України. Відповідальність за порушення податкового та митного 

законодавства. Податок на додану вартість. Акцизний податок на мито. Податок на доходи фізичних 

осіб. Правове регулювання майнових податків в Україні. Правове регулювання місцевих податків і 

зборів. 

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 №254к/96 ВР. Відомості Верховної Ради 

України (ВВР). 1996.  № 30. Ст. 141. 

2. Податковий кодекс України: Закон України від 02.10.1992 №2755-VI. Відомості Верховної Ради 

України. 2011. № № 13-14, № 15-16, №17, ст. 112. 

3. Митний кодекс України: Закон України 13.03.2012 №4495-VI. Відомості  Верховної Ради 

України. 2012. №44-45, №46-47, №48, ст. 552. 

4. Земельний кодекс України: Закон України 25.10.2001 № 2768-III/ Відомості Верховної Ради 

України. 2002. № 3-4. с. 27. 

5. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування: 

Закон України від 08.07.2010 №2464-VI. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 2-3. ст. 11. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
16 год. лекцій, 16 год. практичних робіт, 58 год. самостійної роботи. Разом – 90год.  

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

ділових та рольових ігор, кейс-методів, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, 

використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Підсумковий контроль: залік в кінці 2 семестру. 

Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування, індивідуальні та групові науково-дослідні 

завдання. 

Модульний контроль (40 балів): здача 2-х змістовних модулів.  

16. Мова викладання: українська. 

 
 
Завідувач кафедри КПтГД                                                             к.ю.н., доцент Міщук І.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Code: ОК 32. 

2. Title: Tax and Customs Law. 

3. Type: obligatory. 

4. Higher education level: І (bachelor's). 

5. Year of study, when the discipline is offered: 2. 

6. Semester when the discipline is studied: 2. 

7. Number of established ECTS credits: 3. 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: assistant to the chair of 

constitutional law and sectoral disciplines Yaskovets O. 

9. Results of studies:  
• to qualify relations arising and regulated by the Tax and Customs Codes of Ukraine; 

• correctly apply the rules of tax law; 

• correctly apply the rules of customs law; 

• independently calculate the rate of tax, levy or customs payment. 

10. Forms of organizing classes: training, individual work, practical training, individual and group research 

tasks. 

11. • Disciplines that precede the study of the specified discipline: Theory of State and Law, 

Constitutional Law of Ukraine, Civil Law, Criminal Law. 
• Courses co-taught with the following discipline: Forensic Accounting. 

12. Course contents: The concept of tax and collection, their relationship. Fiscal system and state policy. 

Tax and customs authorities of Ukraine. Responsibility for violation of tax and customs legislation. VAT. 

Excise duty on duty. Income tax. Legal regulation of property taxes in Ukraine. Legal regulation of local 

taxes and fees. 

13. Recommended educational editions:  
1. Constitution of Ukraine: Law of Ukraine of June 28, 1996 №254k / 96 BP. Information of the Verkhovna 

Rada of Ukraine (BBR). 1996. No. 30. Art. 141. 

2. Tax Code of Ukraine: Law of Ukraine of October 2, 1992 №2755-VI. Information of the Verkhovna Rada 

of Ukraine. 2011. № № 13-14, № 15-16, №17, p. 112. 

3. Customs Code of Ukraine: Law of Ukraine 13.03.2012 №4495-VI. Information of the Verkhovna Rada of 

Ukraine. 2012. №44-45, №46-47, №48, Art. 552. 

4. Land Code of Ukraine: Law of Ukraine 25.10.2001 № 2768-III / Information of the Verkhovna Rada of 

Ukraine. 2002. № 3-4. with. 27. 

5. On the collection and accounting of the single contribution to the compulsory state social insurance: Law 

of Ukraine of 08.07.2010 №2464-VI. Information of the Verkhovna Rada of Ukraine. 2011. № 2-3. Art. 11. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
16 years lectures, 16 hours practical work, 58 hours. independent work. Total - 90 years.Methods: interactive 

lectures, elements of a problem lecture, individual tasks, implementation of business and role-playing games, 

case-methods, individual and group research tasks, use of multimedia tools. 

15. Forms and assessment criteria: 
Final control: credit at the end of semester 2.Current Control (60 points): testing, surveys, individual and 

group research tasks.Modular control (40 points): delivery of 2 content modules.    

16. Language of teaching:  Ukrainian. 

 
 

 

 

Head of Department                                                        Mishchuk I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


