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1. Опис навчальної дисципліни 
Робоча програма навчальної дисципліни «Податкове право» розроблена відповідно до 

освітньо-професійної програми «Право» підготовки магістрів зі спеціальності 081 «Право» 
галузі знань 08 «Право». 

Найменування 
показників  

Галузь знань, 
спеціальність, 
рівень освіти 

Дидактична структура навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів - 3,0 Галузь знань –  
08 «Право»    

 
Спеціальність – 

081 «Право» 
 

Освітньо-
професійна 

програма «Право» 
 

Рівень освіти – 
другий 

(магістерський) 
 

Обов’язкова  Обов’язкова  

Модулів – 2 Рік підготовки: 
1-й 

Рік підготовки: 
1-й 

 семестр семестр 
Загальна кількість годин  

- 90 
2-й 2-й 

Лекції Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 

аудиторних – 2,5 
самостійної роботи 

студента – 5,0 

18 год. 2 год. 
Практичні 

заняття 
Практичні 

заняття 
22 год. 4 год. 

Самостійна 
робота 

Самостійна 
робота 

50 год. 84 год. 
Види контролю: 

поточний 
контроль; 

підсумковий 
контроль знань 

(залік) 

Види контролю: 
поточний 
контроль; 

підсумковий 
контроль знань 

(залік) 
Метою вивчення навчальної дисципліни «Податкове право» є набуття студентами 

здатності розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі податкового права, що передбачає 

проведення різноманітних досліджень та/або здійснення інновацій й характеризується 

невизначеністю умов і вимог. 

Основними завданнями вивчення зазначеної навчальної дисципліни є: 

- вивчення основних положень теорії податкового права; 

- вивчення законодавства про податки та збори; 

- формування знань відносно податкової системи України, видів податків та зборів; 

- з’ясування спеціальних термінів, які використовуються в податковому 

законодавстві; 

- виявлення проблем правозастосовної практики та усвідомлення тенденцій розвитку 

податкового законодавства; 

- формування навиків пошуку нормативних та інших джерел, необхідних для 

вирішення практичних казусів, пов’язаних з виконанням суб’єктами податкових 

правовідносин обов’язків та реалізацією своїх прав; 

- вивчення судової практики.  
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Пререквізити: «Теорія держави і права»; «Конституційне право України»; 

«Адміністративне право»; «Господарське право»; «Трудове право»; «Фінансове право». 

Кореквізити: «Митне право», «Інвестиційне право», «Муніципальне право». 

Постреквізити: «Державний фінансовий контроль», «Приватноправові проблеми 

діяльності корпорацій», «ІТ право», «Банківське право», «Правове регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності», «Медичне право». 

Мова навчання – українська. 

2. Очікувані результати навчання здобувачів вищої школи 

У результаті засвоєння навчальної дисципліни «Податкове право» здобувач вищої 

освіти повинен демонструвати наступні результати навчання: 

Здатність демонструвати знання змісту основних категорій податкового  права 

(податок, збір, платник податків, податковий агент, тощо) 

Здатність демонструвати знання співвідношення податкового законодавства з 

іншими законодавчими актами 

Здатність демонструвати знання податкової системи України  

Здатність демонструвати знання підстав виникнення та порядку усунення подвійного 

оподаткування  

Здатність демонструвати знання правового статусу фіскальних органів, 

контролюючих органів та органів стягнення   

Здатність демонструвати знання правового механізму податку, збору  

Здатність демонструвати знання порядку виконання податкового обов’язку    

Здатність демонструвати знання щодо способів здійснення податного контролю  

Здатність розв’язувати складні проблеми щодо особливостей порядку оформлення 

результатів перевірки в залежності від виду перевірки, що був ініційований та проведений 

контролюючим органом     

Здатність розв’язувати складні проблеми пов’язаних з оскарженням в 

адміністративному, судовому порядку рішень, що можуть бути винесені за результатом 

проведення контролюючим органом  перевірки. 

Навчальна дисципліна забезпечує набуття студентами результатів навчання, визначених 
освітньо-професійною програмою «Право», а саме: 

Загальних компетентностей: 
ЗК-1. Здатність до критичного осмислення суспільних та галузевих процесів та явищ. 
ЗК-2. Здатність застосовувати набуті знання у практичних ситуаціях. 
ЗК-3. Здатність формулювати особисту думку та доказово її представляти. 
ЗК-4. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 
ЗК-5. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 
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ЗК-6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 
ЗК-7. Здатність до безперервної самоосвіти та самовдосконалення. 
ЗК-11. Здатність спілкуватися на професійні теми із представниками інших 

професійних груп. 
ЗК-13. Уміння шукати й використовувати різні джерела інформації. 
ЗК-14. Навички роботи в комп’ютерних мережах та використання програмних засобів. 
Сеціальних компетентностей: 
 СК-1. Здатність аналізувати правові проблеми та формувати правові позиції. 
СК-2. Здатність виявляти проблеми правового регулювання і пропонувати належні 

способи і процедури їх вирішення, включаючи подолання юридичної невизначеності. 
СК-3. Здатність діяти відповідно до принципів верховенства права та законності. 
СК-4. Здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що вимагають системного, 

логічного та функціонального тлумачення правових норм, а також знання практики їх 
застосування. 

СК-7. Здатність критично оцінювати ефективність представництва та захисту прав та 
інтересів клієнтів і підвищувати рівень своєї професійної діяльності, включаючи визначення 
напрямку для підвищення кваліфікації та професійного навчання впродовж життя. 

СК-15. Здатність доносити до фахівців і нефахівців у сфері права інформації, ідей, 
проблем, рішень, власного досвіду та аргументації. 

СК-17. Здатність самостійно готувати проекти актів правозастосування, включаючи 
вимоги щодо їх законності, обґрунтованості та мотивованості. 

СК-19. Уміння розв’язувати складні задачі і проблеми у професійній діяльності. 
Програмних результатів навчання: 
ПРН-5. Описувати перспективи і основні тенденції розвитку юриспруденції в Україні 

та провідних країнах світу. 
ПРН-6. Документально оформлювати прийняте рішення по юридичній справі 
ПРН-7. Демонструвати здатність генерувати нові ідеї та використовувати сучасні 

технології у наданні правничих послуг. 
ПРН-8. Обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях правозастосування. 
ПРН-10. Самостійно готувати проекти актів правозастосування у різних сферах 

професійної діяльності  
ПРН-12. Здійснювати юридичну кваліфікацію в нестандартних ситуаціях 
ПРН-13. Демонструвати основні правила і принципи створення наукових текстів 

професійної спрямованості. 
ПРН-14. Самостійно формулювати актуальну наукову проблему і пропонувати 

наукові шляхи її вирішення. 

3. Програма навчальної дисципліни 
Модуль 1. Загальна частина податкового права  

Тема 1. Податкове право в системі права. Податкові правовідносини та податково-

правові норми 

Податкове право як підгалузь фінансового права. Предмет та метод податкового 

права. Податкове право в системі права.  Наука податкового права. 

Система податкового права. Джерела податкового права. Склад податкового 

законодавства України. Податковий кодекс України в системі податкового законодавства та 
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сфера його дії. Внесення змін до Податкового кодексу України. Співвідношення податкового 

законодавства з іншими законодавчими актами та міжнародними договорами. Принципи 

податкового права, принципи оподаткування та принципи податкового законодавства.  

Поняття податкових правовідносин. Особливості податкових правовідносин. 

Класифікація податкових правовідносин.  

Зміст податкових правовідносин. Об’єкт податкових правовідносин. Суб’єкти 

податкових правовідносин. Співвідношення суб’єктів податкового права і суб’єктів 

податкових правовідносин.  

Правовий статус суб’єктів податкових правовідносин. Місце і роль держави в системі 

суб’єктів податкових правовідносин. Місце платника податків в системі суб’єктів 

податкових правовідносин. Обов’язки та права платників податків.  

Поняття та особливості податково-правових норм. Класифікація та структура 

податково-правових норм. 

 

Тема 2. Правова природа податку та податкової   системи.  Загальні засади 

встановлення податків і зборів 

Поняття податкової системи України. Типи та особливості податкових систем. 

Поняття та рівні податкового тиску. Основні засади встановлення податків та зборів.          

Поняття податку та збору. Ознаки податку. Принципи та функції податку. 

Співвідношення податку, збору та мита. Класифікація податків та зборів. Підстави 

класифікації податків та зборів. Загальнодержавні податки та збори. Місцеві податки та 

збори. Спеціальні податкові режими. 

Правовий механізм податку. Елементи правового механізму податку. 

Фізичні особи як платники податків. Юридичні особи як платники податків. 

Самозайнята особа. Поняття податкового резидента та податкового нерезидента. Правовий 

статус податкових агентів. Поняття пов’язаних осіб. Поняття та рівні представництва в 

податковому праві. Законне та уповноважене представництво платника податку. 

Поняття та види об’єктів оподаткування. Методи визначення об’єктів оподаткування. 

Поняття ставки податку. Класифікація ставок оподаткування. Гранична ставка 

податку. Абсолютна та відносна ставки податку . та види. 

Поняття предмета оподаткування. Співвідношення об’єкта і предмета оподаткування. 

База оподаткування. Одиниця виміру бази оподаткування. Визначення бази оподаткування. 

Методи визначення та порядок застосування звичайної ціни. 

Поняття податкового періоду та його види. 
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Методи оподаткування. Обчислення податку. Визначення сум податкових та 

грошових зобов’язань. Поняття касового методу податкового обліку. 

Порядок сплати податків та зборів. Джерела сплати грошових зобов’язань. Строки 

сплати податку та збору. Зміна строку сплати податку та збору. 

Поняття податкової звітності. Види податкових документів. Строки зберігання 

податкової звітності. Зміст, структура та форми податкових декларацій. Особи, відповідальні 

за складання податкової звітності. Порядок складання та подання податкової декларації. 

Внесення змін до податкової звітності.  

Поняття та система податкових пільг. Види та форми податкових пільг. Поняття 

податкового кредиту. 

Поняття подвійного оподаткування. Шляхи та методи усунення подвійного 

оподаткування. Міжнародні податкові угоди про усунення подвійного оподаткування: зміст  

 

Тема 3. Податковий обов’язок та його елементи. 

 Податковий борг.  Забезпечення виконання податкового обов’язку 

Поняття та зміст податкового обов’язку. Податковий обов’язок у широкому та 

вузькому значенні. Умови виникнення, зміни та припинення податкового обов’язку. Поняття 

податкової адреси. 

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

та зборів.  

Визначення сум податкових та грошових зобов’язань. Поняття узгодженого 

грошового зобов'язання. Поняття податкового боргу. Особливості погашення грошового 

зобов’язання або податкового боргу у випадку ліквідації чи реорганізації платника податків 

та у разі смерті фізичної особи або визнання безвісно відсутньою чи недієздатною, а також 

неповнолітніх осіб. 

Розстрочення та відстрочення грошового зобов’язання або податкового боргу 

платника податків. Списання безнадійного податкового боргу. 

Гарантії забезпечення виконання обов’язку по сплаті податків та зборів. Зміст 

податкової застави. Порядок виникнення та припинення податкової застави. Поняття 

адміністративного арешту активів. 

Строки давності та порядок їх застосування.  

 

Тема 4. Податковий контроль 

Контролюючі органи та органи стягнення. Система органів державної фіскальної 

служби України та їх правовий статус. 
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Визначення змісту податкового контролю та повноваження органів влади щодо його 

здійснення. Способи здійснення податкового контролю.  

Ведення обліку платників податків. Загальні положення та особливості обліку 

платників податків. Податковий номер платника податків. 

Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності контролюючих органів. Податкова 

інформація: поняття і порядок отримання . Зустрічні звірки.  

Поняття податкової перевірки. Класифікація податкових перевірок. Порядок та 

особливості проведення перевірок різних видів. Строки проведення перевірок. Оформлення 

результатів перевірок. 

Моніторинг контрольованих операцій та опитування посадових, уповноважених осіб 

та/або працівників платника податків. Поняття контрольованої операції. Первинний аналіз 

інформації про здійснені контрольовані операції. Аналіз звітів про контрольовані операції. 

Аналіз документації з трансферного ціноутворення.  

Податкові консультації : поняття, види, порядок надання та оскарження 

 

Тема 5. Відповідальність за порушення податкового законодавства. Захист прав та 

інтересів платників податків 

Поняття та ознаки податкового правопорушення. Склад податкового 

правопорушення. Класифікація податкових правопорушень. Податкові правопорушення, 

пов’язані з невиконанням обов’язків платника податків з податкового обліку. Податкові 

правопорушення, пов’язані з невиконанням обов’язків платника податків зі сплати податків 

та зборів. Податкові правопорушення, пов’язані з невиконанням обов’язків платника 

податків з податкової звітності. 

Підстави відповідальності за порушення податкового законодавства. Види юридичної 

відповідальності за порушення податкового законодавства. Фінансова відповідальність як 

різновид юридичної відповідальності за порушення законів з питань оподаткування та 

іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи. 

Порядок притягнення до фінансової відповідальності за порушення податкового 

законодавства. Обставини, що виключають фінансову відповідальність за порушення 

податкового законодавства. Штраф як основний вид фінансової відповідальності за 

порушення податкового законодавства.  Кримінальна та  адміністративна відповідальність за 

порушення податкового законодавства.  

 

Модуль 2. Особлива частина податкового права. 

Тема 6.  Загальнодержавні податки і збори: пряме оподаткування  
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Правова природа прямого оподаткування. 

Місце податку на прибуток у податковій системі України. Основні та додаткові 

елементи правового механізму податку на прибуток. Принцип податкового резидентства при 

оподаткуванні юридичних осіб.  

Об’єкт податку на прибуток підприємств. Визначення фінансового результату при 

справлянні податку на прибуток підприємств. Поняття амортизації при справлянні податку 

на прибуток підприємств. 

Ставки податку на прибуток підприємств та їх види. Порядок обчислення податку на 

прибуток підприємств. Податкові пільги при справлянні податку на прибуток підприємств та 

їх види. 

Строки сплати податку на прибуток підприємств. Податкова звітність з податку на 

прибуток підприємств: види та структура. 

Трансфертне ціноутворення. Зміст принципу «витягнутої руки» при справлянні 

податку на прибуток підприємств. Методи визначення відповідності господарських операцій 

принципу «витягнутої руки». 

Справляння податку на прибуток підприємств в умовах дії угоди про розподіл 

продукції. 

Місце податку на доходи фізичних осіб у податковій системі України. Основні та 

додаткові елементи правового механізму податку на доходи фізичних осіб. Принципи 

податкового резидентства та територіальності при оподаткуванні фізичних осіб. Критерії 

визначення статусу податкового резидента. Податковий агент як представник платника 

податку.  

Об’єкт оподаткування при справлянні податку на доходи фізичних осіб. База 

оподаткування при справлянні податку на доходи фізичних осіб. Види податкових пільг при 

справлянні податку на доходи фізичних осіб. 

Види ставок по податку на доходи фізичних осіб. Порядок обчислення податку на 

доходи фізичних осіб. Строки сплати податку на доходи фізичних осіб.  

Особливості оподаткування доходів, отриманих фізичною особою, яка проводить 

незалежну професійну діяльність. Особливості оподаткування доходів, отриманих фізичною 

особою-підприємцем.  

Військовий збір: платники, об'єкт, ставка 

 

Тема 7. Загальнодержавні податки і збори в Україні: непряме оподаткування  

Зміст непрямих податків та їх місце в податковій системі України. Особливості 

непрямого оподаткування. Види непрямих податків. 
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Правове регулювання податку на додану вартість. Зміст податку на додану вартість. 

Основні елементи правового механізму податку на додану вартість: платник, об’єкт, ставка. 

Реєстрація осіб як платників податку на додану вартість. Додаткові елементи правового 

механізму податку на додану вартість.  

Порядок обчислення податку на додану вартість.  Поняття податкового 

зобов’язання і податкового кредиту при обчисленні податку на додану вартість. Бюджетне 

відшкодування. Податкова накладна. Єдиний реєстр податкових накладних.  

Акцизний податок. Визначення акцизного податку та підакцизних товарів. Основні 

елементи правового механізму акцизного податку. Особливості ставок акцизного збору. 

Додаткові елементи правового механізму акцизного податку. Контроль за сплатою акцизного 

податку. Акцизні склади. Акцизні накладні. Єдиний реєстр акцизних накладних.  

 

Тема 8. Інші види загальнодержавних  податків та зборів  в Україні 

Місце екологічного податку в податковій системі України. Основні та додаткові 

елементи правового механізму екологічного податку. 

Рентна плата та її складові. Рентна плата за користування надрами для видобування 

корисних копалин. Рентна плата за користування надрами в цілях, не пов’язаних з 

видобуванням корисних копалин. Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом 

України. Рентна плата за спеціальне використання води. Рентна плата за спеціальне 

використання лісових ресурсів. Рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів 

магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування 

трубопроводами природного газу та аміаку територією України. 

Мито. Поняття та види. Особливості правового регулювання мита. 

 

Те м а  9. Місцеві податки в Україні  

Особливості встановлення місцевих податків. Повноваження місцевих рад щодо 

встановлення місцевих податків . 

Єдиний податок. Платники податку та критерії їх поділу на групи. Об’єкт 

оподаткування. База оподаткування. Ставка податку. Податковий (звітний) період. Строк та 

порядок сплати податку. Строк та порядок складення і подання звітності  про обчислення і 

сплату податку.  

Склад податку на майно. Основні елементи правового механізму земельного податку: 

платник, об’єкт, ставка. Додаткові елементи правового механізму земельного податку: 

порядок обчислення та сплати, податковий період, порядок зарахування до бюджетів. 

Орендна плата. 
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Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки як майновий місцевий 

податок. Основні елементи правового механізму податку на нерухоме майно: платник, 

об’єкт, ставка. Додаткові елементи правового механізму податку на нерухоме майно: 

порядок обчислення та сплати. 

Транспортний податок: платник, об’єкт, ставка, порядок декларування та сплати 

 

Те м а 10. Правове регулювання місцевих  зборів в Україні 

Особливості встановлення місцевих зборів. Повноваження місцевих рад щодо 

встановлення місцевих зборів. 

Збір за місця для паркування транспортних засобів. Платники збору. Об’єкт і база 

оподаткування збором. Ставка збору. Податковий період . Строк та порядок сплати збору.  

Строк та порядок подання звітності про обчислення  і сплату збору.   

Туристичний збір. Обов'язковість встановлення.  Платники збору. Об’єкт та база 

оподаткування . Ставка збору  Податковий період.  Строк та порядок сплати збору . Строк та 

порядок подання звітності про обчислення і сплату.  

4. Обсяг і структура навчальної дисципліни 

Тема навчальної дисципліни 

Обсяг у годинах 
Денна форма Заочна форма 

Усього У тому числі Усього У тому числі 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

Модуль 1. «Загальна частина 
податкового права» 

  
 

1. Податкове право в системі 
права. Податкові правовідносини 

та податково-правові норми 
9 2 2 5 8    8 

2. Правова природа податку 
та податкової   системи.  Загальні 

засади встановлення податків і 
зборів 

9 2 2 5 8     8 

3. Податковий обов’язок та його 
елементи. 

 Податковий борг.  Забезпечення 
виконання податкового обов’язку 

9 2 2 5 8     8 

4. Податковий контроль 11 2 4 5 12  2  2 8 
5. Відповідальність за 

порушення податкового 
законодавства. Захист прав та 
інтересів платників податків 

9 2 2 5 8    8 

Разом 47 10 12 25 44 2 2  40 

Модуль 2. Особлива частина 
податкового права. 
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6. Загальнодержавні податки і 
збори: пряме оподаткування  9 2 2 5 10  2  8 

7. Загальнодержавні податки і 
збори в Україні: непряме 
оподаткування 

9 2 2 5 8    10 

8. Інші види загальнодержавних  
податків та зборів  в Україні 9 2 2 5 8     8 

9. Місцеві податки в Україні 9 2 2 5 10   10 
10. Правове регулювання 

місцевих  зборів в Україні 7  2 5 8   8 

Разом 43 8 10 25 46  2 44 

Усього годин / кредитів ECTS 90 
3,0 18 22 50 90  

3,0 2 4 84 

5. Теми лекційних і практичних занять 

5.1. Теми лекційних занять 

№ 
п/п 

Тема навчальної дисципліни Тема лекцій Обсяг у 
годинах 

Денна Заочна 
1.  Податкове право в системі права. 

Податкові правовідносини та 
податково-правові норми 

Податкове право в системі права. 
Податкові правовідносини та 

податково-правові норми 

2  

2.  Правова природа податку та 
податкової   системи.  Загальні 
засади встановлення податків і 

зборів 

Правова природа податку та 
податкової   системи.  Загальні 
засади встановлення податків і 

зборів 

2  

3.  Податковий обов’язок та його 
елементи. 

Податковий борг.  Забезпечення 
виконання податкового обов’язку 

Податковий обов’язок та його 
елементи. 

Податковий борг.  Забезпечення 
виконання податкового обов’язку 

2  

4.  Податковий контроль Податковий контроль 2 2 

5.  Відповідальність за порушення 
податкового законодавства. 

Захист прав та інтересів 
платників податків 

Відповідальність за порушення 
податкового законодавства. 

Захист прав та інтересів 
платників податків 

2  

6.  Загальнодержавні податки і 
збори: пряме оподаткування 

Загальнодержавні податки і 
збори: пряме оподаткування 

2  

7.  Загальнодержавні податки і збори 
в Україні: непряме 

оподаткування 

Загальнодержавні податки і збори 
в Україні: непряме 

оподаткування 

2  

8.  Інші види загальнодержавних  
податків та зборів  в Україні 

Інші види загальнодержавних  
податків та зборів  в Україні 

2  

9.  Місцеві податки в Україні Місцеві податки в Україні 2  

10.  Правове регулювання місцевих  
зборів в Україні 

Правове регулювання місцевих  
зборів в Україні 

  

Разом 18 2 
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5.2. Теми практичних занять 

№ 

п/п 

Тема навчальної дисципліни Тема практичних занять Обсяг у 
годинах 

Денна Заочна 

1.  Податкове право в системі права. 
Податкові правовідносини та 

податково-правові норми 

Податкове право в системі права. 
Податкові правовідносини та 

податково-правові норми 

2  

2.  Правова природа податку та 
податкової   системи.  Загальні 
засади встановлення податків і 

зборів 

Правова природа податку та 
податкової   системи.  Загальні 
засади встановлення податків і 

зборів 

2  

3.  Податковий обов’язок та його 
елементи. 

Податковий борг.  Забезпечення 
виконання податкового обов’язку 

Податковий обов’язок та його 
елементи. 

Податковий борг.  Забезпечення 
виконання податкового обов’язку 

2  

4.  Податковий контроль Податковий контроль 4 2 

5.  Відповідальність за порушення 
податкового законодавства. 

Захист прав та інтересів 
платників податків 

Відповідальність за порушення 
податкового законодавства. 

Захист прав та інтересів 
платників податків 

2  

6.  Загальнодержавні податки і 
збори: пряме оподаткування 

Загальнодержавні податки і 
збори: пряме оподаткування 

2  

7.  Загальнодержавні податки і збори 
в Україні: непряме 

оподаткування 

Загальнодержавні податки і збори 
в Україні: непряме 

оподаткування 

2 2 

8.  Інші види загальнодержавних  
податків та зборів  в Україні 

Інші види загальнодержавних  
податків та зборів  в Україні 

2  

9.  Місцеві податки в Україні Місцеві податки в Україні 2  

10.  Правове регулювання місцевих  
зборів в Україні 

Правове регулювання місцевих  
зборів в Україні 

2  

Разом 22 4 

 

6. Форми педагогічного контролю,  

засоби та критерії оцінювання результатів навчання  

Оцінювання результатів засвоєння навчальної дисципліни «Податкове право» 

передбачає проведення поточного та підсумкового контролю і здійснюється на основі 

накопичувальної бально-рейтингової системи. 

Видами поточного контролю знань студентів є: 

– контроль якості засвоєння студентами програмного матеріалу навчальної 

дисципліни на практичних заняттях із застосуванням таких засобів: усне, письмове або 

експрес-опитування, виконання тестових завдань, розв’язання практичних завдань або задач, 
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захист кейсу, підготовка і захист есе або реферату за ініціативи студента. За підсумками 

практичних занять студент може отримати від 0 до 28 балів; 

– протягом семестру студенти виконують завдання для самостійної роботи 

(підготовка усної доповіді, презентації, есе, реферату тощо). Максимальна кількість балів за 

самостійну роботу – 8; 

– контроль якості засвоєння студентами програмного матеріалу навчальної 

дисципліни на лекційних заняттях із застосуванням таких засобів: усне, письмове або 

експрес-опитування. За підсумками поточного контролю на лекціях студенти можуть 

отримати від 0 до 4 балів. 

Формою підсумкового контролю знань студентів із навчальної дисципліни є залік, 

який проводиться шляхом тестування та оцінюється за шкалою від 0 до 60 балів.Мінімальна 

оцінка результатів поточного контролю та самостійної роботи, за якої студент допускається 

заліку, становить 20 балів. 

Питання для підготовки до заліку розміщено на порталі АСУ. 

Розподіл балів між формами організації  освітнього процесу і видами контрольних 

заходів: 

Лекційні 
заняття 

Практичні заняття 
(поточний контроль) Самостійна 

робота  
Підсумковий 

контроль 

Підсумкова 
оцінка 
знань Модуль № 1 Модуль № 2 

max 4 max 14 max 14 max 8 max 60 max 100 

Критерії оцінювання з дисципліни «Податкове право». 

Оцінювання рівня знань студентів здійснюється на основі результатів поточного 

контролю (ПК) та індивідуальної роботи. 

Залік виставляється за результатами роботи на лекціях та практичних заняттях та 

виконання індивідуальної роботи. Мінімальна кількість балів для заліку дорівнює 60-ти 

балам. 

Оцінювання протягом вивчення дисципліни здійснюється шляхом підсумовування 

результатів разом за 100-бальною шкалою. Завдання ПК оцінюються як підсумок результатів 

оцінювання роботи студента на лекціях та практичних заняттях в діапазоні від 0 до 92 балів. 

Виконання індивідуальної роботи оцінюється від 0 до 8 балів. 

Курс навчальної дисципліни поділений за окремими темами на 2 логічно завершені 

блоки навчального матеріалу. Загальна кількість балів за ПК складає 92 бали. 

Об'єктами оцінювання знань студентів за ПК з навчальної дисципліни є успішність 

освоювання знань та набуття навичок за результатами практичних занять (від 0 до 88 балів, у 



16 
 
тому числі від 0 до 28 балів за роботу на практичних заняттях та від 0 до 60 балів за 

результатами контрольних заходів) та систематичність і активність роботи на лекціях (від 0 

до 4 балів). 

Критеріями оцінювання знань за ПК є успішність освоювання знань та набуття 

навичок на лекціях та практичних заняттях, що включає систематичність їх відвідування, 

здатність студента засвоювати категоріальний апарат, вміння орієнтуватися у змісті чинних 

нормативних актів, навички узагальненого мислення, логічність та повноту викладення 

учбового матеріалу, навички творчо підходити до вирішення поставлених завдань, 

активність роботи на практичних заняттях, рівень знань за результатами опитування на 

практичних заняттях, самостійне опрацювання тем у цілому чи окремих питань). 

Кожен логічно завершений блок навчального матеріалу за навчальною дисципліною 

може бути оцінений викладачем від 0 до 14 балів за результатами роботи студентів на 

практичних заняттях. 

З метою контролю рівня знань студентів за кожним логічно завершеним блоком 

навчального матеріалу або у цілому за курсом проводяться контрольні заходи  за формою, 

обраною викладачем, зокрема: контрольні роботи, колоквіуми, тестування, інші види 

контролю. Результати цих заходів враховуються викладачем при оцінці роботи студентів на 

практичних заняттях (від 0 до 60 балів). 

Розрахункова шкала для оцінювання роботи студентів на практичних заняттях: 

кількість 

балів критерії оцінювання 

13-14 Систематичне відвідування практичних занять, відсутність пропусків занять 
без поважних причин; 
відпрацювання тем практичних занять, пропущених з поважних причин; 
вирішення завдань до кожного практичного завдання;  
висока активність роботи на практичних заняттях; 
засвоєння всього матеріалу тем змістовного модуля; 
повні та обґрунтовані відповіді при розв’язані завдань (казусів); 
здатність визначення теоретичних питань, на які розраховані завдання; 
уміння опрацьовувати та застосовувати акти законодавства; 
обізнаність із постановами та роз’ясненнями вищих судових інстанцій; 
уміння сформувати своє ставлення до певної проблеми теми; 
вміння мислити абстрактно та узагальнено; 
здатність публічно представити матеріал. 
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11-12 Систематичне відвідування практичних занять, відсутність пропусків занять 
без поважних причин; 
відпрацювання тем практичних занять, пропущених з поважних причин; 
вирішення завдань до кожного практичного завдання;  
висока активність роботи на практичних заняттях; 
засвоєння всього матеріалу тем змістовного модуля; 
повні та обґрунтовані відповіді з несуттєвими помилками при розв’язані 
завдань (казусів); 
здатність визначення теоретичних питань, на які розраховані завдання; 
уміння опрацьовувати та застосовувати акти законодавства; 
обізнаність із постановами та роз’ясненнями вищих судових інстанцій; 
уміння сформувати своє ставлення до певної проблеми теми; 
здатність публічно представити матеріал. 

9-10 Наявність пропущених практичних занять; 
відпрацювання тем пропущених практичних занять; 
вирішення завдань до кожного практичного завдання;  
активна робота на практичних заняттях; 
засвоєння основних положень тем змістовного модуля;  
допущення декількох незначних помилок при розв’язанні завдань (казусів); 
здатність визначення теоретичних питань, на які розраховані завдання; 
уміння опрацьовувати та застосовувати акти законодавства; 
обізнаність із постановами та роз’ясненнями вищих судових інстанцій; 
здатність публічно представити матеріал. 

7-8 Наявність пропущених практичних занять; 
відпрацювання тем пропущених практичних занять; 
епізодична відсутність рішень завдань (казусів);  
участь у роботі на практичних заняттях; 
засвоєння окремих положень матеріалу тем змістовного модуля; 
неповні відповіді при розв’язані завдань (казусів); 
складності при визначення теоретичних питань, на які розраховані завдання; 
певні складності при застосуванні актів законодавства; 
здатність публічно представити матеріал. 

5-6 Несистематичне відвідування практичних занять, відсутність на заняттях без 
поважних причин; 
наявність декількох невідпрацьованих тем пропущених практичних занять; 
епізодична відсутність рішень завдань (казусів);  
участь у роботі на практичних заняттях; 
засвоєння окремих положень матеріалу тем змістовного модуля; 
неповні відповіді, допущення помилок при розв’язанні завдань (казусів); 
великі складності при визначення теоретичних питань, на які розраховані 
завдання; 
певні складності при застосуванні актів законодавства; 
невпевнені навички публічного представлення матеріалу. 
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3-4 Епізодичне відвідування практичних занять, відсутність на заняттях без 
поважних причин; 
наявність невідпрацьованих тем пропущених практичних занять; 
епізодична відсутність рішень завдань (казусів);  
пасивна робота на практичних заняттях (участь у роботі останніх лише за 
наявності стимулу з сторони викладача); 
наявність певного уявлення щодо матеріалу тем змістовного модуля; 
неповні відповіді, допущення значної кількості помилок при розв’язанні 
завдань (казусів); 
невміння визначити теоретичні питання, на які розраховані завдання; 
невпевнені навички застосування актів законодавства; 
невпевнені навички публічного представлення матеріалу. 

1-2 Систематичні пропуски практичних занять без поважних причин; 
наявність невідпрацьованих тем пропущених практичних занять; 
систематична відсутність рішень завдань (казусів); 
пасивність у роботі на практичних заняттях; 
відсутність знань за темами змістовного модуля; 
неповні, необґрунтовані відповіді, допущення істотних помилок при 
розв’язанні завдань (казусів); 
нездатність визначити теоретичні питання, на які розраховані завдання; 
не достатні навички застосування актів законодавства; 

0 Систематичні пропуски практичних занять без поважних причин; 
теми пропущених практичних занять не відпрацьовані; 
систематична відсутність рішень завдань (казусів); 
пасивність у роботі на практичних заняттях; 
відсутність знань за темами змістовного модуля; 
неповні, необґрунтовані відповіді, допущення істотних помилок при 
розв’язанні завдань (казусів); 
нездатність визначити теоретичні питання, на які розраховані завдання; 
відсутність навичок застосування актів законодавства; 
невміння публічно представляти матеріал. 

 

Систематичність та активність роботи на лекціях оцінюється викладачем від 0 до 4 

балів виходячи з наступних критеріїв: 

4 бали - у разі відвідування (відпрацювання пропущених) студентом усіх лекцій з 

навчальної дисципліни протягом семестру та активної роботи на них; 

0 балів – у разі наявності пропущених (невідпрацьованих пропущених) лекцій з 

навчальної дисципліни протягом семестру або відсутність активності в освоєнні навчального 

матеріалу на них. 

Оцінка визначається викладачем, який веде практичні заняття, на останньому 

практичному занятті відповідного семестру на підставі даних журналу академічної групи та 

інформації, наданої лектором, та включається до оцінки за ПК поточного семестру 

(навчального року). 

Результати оцінювання роботи студентів фіксуються у журналі обліку роботи 

викладача. 
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Підсумковий бал за результатами ПК та залік (за умови отримання студентом не 

менше мінімальної кількості балів для заліку) виставляються на останньому практичному 

занятті відповідного семестру.  

До заліку допускаються студенти, які були присутніми не менш на 70 відсотках 

лекційних занять з навчальної дисципліни (з урахуванням відпрацьованих), виконали 

індивідуальну роботу і набрали не менше мінімально необхідної кількості балів за 

результатами роботи на практичних заняттях і виконання індивідуальної роботи (60 балів). 

Переведення оцінки за 100-бальною шкалою здійснюється відповідно до критеріїв, 

встановлених «Положення про моніторинг знань студентів Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого», затвердженого наказом ректора університету від 26 

червня 2015 р. № 127. 

Студенти, знання яких оцінені мінімально необхідною для отримання заліку 

кількістю балів і вище, не мають права на виконання додаткових завдань для підвищення 

отриманої кількості балів. 

Студенти, які були відсутні на лекції або практичному занятті, або отримали 

незадовільну оцінку, відпрацьовують пропущене заняття (незадовільну оцінку) викладачу, 

який веде відповідні заняття у дні його консультацій за графіком, затвердженим кафедрою. 

Для відпрацювання занять студент зобов’язаний надати виконане завдання (вирішені 

задачі, конспект лекції) та індивідуально виконане завдання за темою заняття, яке 

відпрацьовується (анотації прочитаної додаткової літератури з курсу, презентація доповіді за 

темою, реферат, есе тощо) та продемонструвати належний рівень теоретичної підготовки за 

темою заняття, яке відпрацьовується. 

 

Критерії оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти при виконанні 

індивідуальної роботи 

Виконання індивідуальної роботи оцінюється в діапазоні від 0 до 8 балів, з яких від 0 

до 8 балів може бути оцінена індивідуальна робота наукового характеру (наукові статті, 

наукові доповіді, тези доповіді на конференції, огляд судової практики) та від 0 до 4 балів – 

індивідуальна робота теоретично-прикладного характеру (есе за вузькоспеціальною 

проблематикою, анотації спеціалізованої літератури, складання термінологічного словника, 

огляд окремих нормативно-правових актів). 

Враховуючи різноманіття форм індивідуальної роботи, і той факт, що остання 

оцінюється в діапазоні від 0 до 8 (0 до 4) балів, пропонуються як критерії її оцінювання 

використовувати такі показники: 

- складність форми обраної студентом індивідуальної роботи; 
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- ступінь самостійності виконання роботи; 

- творчий характер роботи; 

- внутрішня послідовність, логічність і завершеність роботи. 

Форми індивідуальної роботи, зазначені в пунктах 1-4 характеризуються підвищеною 

складністю, тому оцінюються більш високою кількістю балів. Форми індивідуальної роботи, 

зазначені в пунктах 5-8, не відрізняються складністю, тому оцінюються меншою кількістю 

балів. 

Розрахункова шкала для оцінювання індивідуальної роботи здобувача вищої освіти: 

Кількість балів 

Критерії оцінювання робота 
наукового 
характеру 

робота 
теоретично-
прикладного 

характеру 

8 4 

Обрана студентом форма індивідуальної роботи характеризується 
підвищеною складністю (п.1-4); 

робота має самостійний, творчий характер; 
роботі притаманна внутрішня послідовність, логічність і 

завершеність. 

7 3 

Обрана студентом форма індивідуальної роботи характеризується 
підвищеною складністю (п.1-4); 

робота має самостійний характер; 
робота містить протиріччя, відсутня достатня аргументація висновків 

та завершеність у них. 

6 
2 

Робота має самостійний характер, але містить хибні та 
неаргументовані висновки 

5 Робота має самостійний характер, але не враховує зміни чинного 
законодавства 

4 

1 

Робота має самостійний характер, але не містить аналізу матеріалів 
правозастосовної практики 

3 
Робота не має самостійного характеру, містить хибні та 
неаргументовані висновки, але включає аналіз чинного 

законодавства. 

2 

0 

Робота не має самостійного характеру, містить хибні та 
неаргументовані висновки, протиріччя з положеннями чинного 

законодавства, проте робота  відповідає вимогам до оформлення 
відповідного виду робіт. 

1 
Робота не має самостійного характеру; в роботі відсутні висновки; 

не відповідає вимогам що пред'являються до оформлення 
відповідного виду робіт. 

0 Індивідуальна робота не виконана 
Правила академічної доброчесності 

Відносини академічної доброчесності в Полтавському юридичному інституті 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого врегульовані Законами 

України «Про освіту», «Про вищу освіту», Кодексом академічної етики  Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого (далі – Кодекс), затвердженим рішенням 
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вченої ради університету (протокол № 1 від 31.08.2018р.), уведеним в дію наказом ректора № 

204 від 31.08.2018 р., а також Положенням про академічну доброчесність при виконанні 

письмових робіт учасниками освітнього процесу Полтавського юридичного інституту 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, схваленого на засіданні 

вченої ради Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого (протокол №2 від 25.10.2017 року), затвердженого директором 

інституту 25 жовтня 2017 року. 

Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів і визначених законом 

правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання 

й провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів 

навчання та/або наукових (творчих) досягнень. 

Відповідно до п.2.2.3 Кодексу, дотримання академічної доброчесності здобувачами 

освіти передбачає:  

- самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного й підсумкового 

контролю результатів навчання (до осіб з особливими освітніми потребами ця вимога 

застосовується з урахуванням їх індивідуальних потреб і можливостей);  

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, 

відомостей;  

- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;  

- надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, 

творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. 

Порушенням академічної доброчесності вважається: 

- академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) 

результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) 

та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів 

без зазначення авторства;  

- самоплагіат – оприлюднення (частково або повністю) власних раніше 

опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів;  

- фабрикація – вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому 

процесі або наукових дослідженнях;  

- фальсифікація – свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються 

освітнього процесу чи наукових досліджень;  

- списування – виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел 

інформації, крім дозволених для використання, зокрема, під час оцінювання результатів 

навчання;  
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- обман – надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, 

творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є, зокрема, 

академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування;  

- хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція 

щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ 

матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в 

освітньому процесі;  

- необ'єктивне оцінювання – свідоме завищення або заниження оцінки результатів 

навчання здобувачів освіти.  

За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути 

притягнені до такої академічної відповідальності:  

- повторне проходження оцінювання (контрольна робота, залік тощо);  

- повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми;  

- відрахування із закладу освіти;  

- позбавлення академічної стипендії;  

- позбавлення наданих закладом освіти пільг з оплати навчання. 

Шкала підсумкової оцінки знань студентів   

 

Оцінка за 
шкалою 
ECTS 

Визначення 
Оцінка за 

національною 
шкалою 

Оцінка за 100-бальною 
шкалою 

А 
Відмінно – відмінне виконання, 
лише з незначною кількістю 
помилок 

5   
90 – 100 

В Дуже добре – вище середнього 
рівня з кількома помилками 

4 

  
80 – 89 

С 
Добре – у цілому правильна 
робота з певною кількістю 
незначних помилок 

  
75 – 79 

D Задовільно – непогано, але зі 
значною кількістю недоліків 3 

  
70 – 74 

Е Достатньо – виконання 
задовольняє мінімальні критерії 

  
60 – 69 

FX 
Незадовільно – потрібно 
попрацювати перед тим, як 
перескладати 2 

  
35 – 59 

F 
Незадовільно – необхідна 
серйозна подальша робота, 
обов’язковий повторний курс 

  
0 – 34 
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7. Інформаційне забезпечення навчальної дисципліни 

7.1. Нормативно-правові акти. 

1. Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року. Відом. Верховної Ради України.  

2010. №50-51. Ст.572.  Дата оновлення: 28.08.2020. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 (дата звернення: 27.08.2020). 

2. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. Офіційний вісник України.  2010.  

№92. Ст. 3248. Дата оновлення: 13.08.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-

17#Text (дата звернення: 27.08.2020). 

3. Про Національний банк України : Закон України від 20 травня 1999 р.  Відомості 

Верховної Ради України.  1999.  №29.  Ст.238. Дата оновлення: 01.07.2020. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14#Text (дата звернення: 27.08.2020). 

4. Про банки та банківську діяльність: Закон України від 7 грудня 2000 р.  Відомості 

Верховної Ради України.  2001.  №5-6. Ст.30. Дата оновлення: 01.07.2020. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14#Text (дата звернення: 27.08.2020). 

5. Про платіжні системи та переказ грошей в Україні: Закон України від 5 квітня 2001 

р.  Відомості Верховної Ради України. 2001.  №29.  Ст.137. Дата оновлення: 03.07.2020. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2346-14#Text (дата звернення: 27.08.2020). 

6. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон 

України від 12 липня 2001 року №2664-ІІІ Урядовий кур’єр.  2001.  №154. Дата оновлення: 

01.07.2020. URL: hhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2664-14#Text (дата звернення: 

27.08.2020). 

7. Про валюту і валют ні операції: Закон України від 21.06.2018 року № 2473- VIII. 

Урядовий кур’єр. 2018. № 139. Дата оновлення: 28.04.2020. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19#Text (дата звернення: 27.08.2020). 

7.2. Література 

Основна література 

8. Воронова Л.К. Фінансове право: Підручник.  Київ: Моя книга., 2006. 580 с.  

9.  Музика-Стефанчук О.А. Фінансове право: Учб. посіб.  Київ 2018. 460 с. 

10.  Податкове право: : Навч. посіб. / Л. К. Воронова, М. П. Кучерявенко, Н. Ю. 

Пришва. Київ : Правова єдність, 2009. 600 с. 

11.  Воронова Л.К.Банківсько-фінансово-правовий словник-довідник.  Київ: А.С.К., 

1998.288с.  

12.  Бекерська Д.А. Податкове право та податкове законодавство в Україні: Навч. 

посібник. - Одеса: Юридична література, 2000.  224 с.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2346-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19#Text
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13.  Бех Г.В. Правовое регулирование косвенных налогов в Украине. Монография.  

Харьков: Легас, 2003.  128 с.  

14.  Бюджетний кодекс України: науково-практичний коментар: станом на 1 березня 

2011 року / за ред.. Л.К. Воронової, М.П. Кучерявенка.  Харків: Право, 2011.  608 с.  

15. Жернаков М.В. Правове регулювання представництва у сфері оподаткування. – 

Харків: Право, 2006. – 144  

16.  Криницький І.Є. Теоретичні проблеми податкового процесу: монографія.  Харків: 

Право, 2009.  320 с.  

17. Кучерявенко Н.П. Основы налогового права: Учебное пособие.  Харьков: Легас, 

2001.  304 с. 

Додаткова література 

18. Кушнарьова Т.Є., Кучерявенко М.П. Система податкових органів України.  Харків: 

Торгсінг, 2000. 240с.  

19. Музика О.А. Доходи місцевих бюджетів за українським законодавством: 

Монографія. – Київ: Атіка, 2004. – 344 с.  

20. Стрельников В.В. Правовой режим пени в налоговом праве: Учебное пособие.  

Москва: Статут, 2004.  155 с.  

21. Толстопятенко Г.П. Европейское налоговое право. –Москва: Издательство 

НОРМА, 2001.  336 с.  

22. Щербанюк О.В. Громадянин як суб’єкт податкових правовідносин.  Чернівці: ЧДУ, 

2000. 280 с.  

23. Бакун О.В. Види та особливості податкової відповідальності громадян. Науковий 

вісник чернівецького університету. 2000. №4. С.68-72.  

24. Карасева М. Налоговое законодательство и правосубьектность физического лица. 

Хозяйство и право.  1996.  №7.- С.97-105. 

25. Кучерявенко Н. Правовая природа налога. Финансовое право. 2001. №2. С.6-10. 

26. Кучерявенко М.П. Поняття складного інституту податкового права. Вісник 

Академії правових наук України.  1998.  №4.  С.104-112. 

27.  Пришва Н.Ю. Відповідальність за порушення податкового законодавства . 

Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. пр. – К.: Інститут міжнародних 

відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2001. - Випуск 28. - 

Ч.3. – С.132-141.  

7.3. Інтернет-ресурси. 

Електронний архів-репозитарій Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого. URL:  http://dspace.nlu.edu.ua/ (дата звернення: 27.08.2020). 

http://dspace.nlu.edu.ua/
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Офіційний портал Верховної Ради України. URL:  http://rada.gov.ua/ (дата звернення: 

27.08.2020). 

Офіційне інтернет-представництво Президента України : https://president.gov.ua/ (дата 

звернення: 27.08.2020). 

Офіційний веб-портал органів виконавчої влади України. URL:  http://www.kmu.gov.ua 

(дата звернення: 27.08.2020). 

Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL:  http://www.minfin.gov.ua (дата 

звернення: 27.08.2020). 

Урядовий портал : https://www.kmu.gov.ua/ (дата звернення: 27.08.2020). 

Офіс реформ Кабінету Міністрів України https://www.kmu.gov.ua/uryad-ta-organi-

vladi/ofis-reform-kabinetu-ministriv-ukrainu (дата звернення: 27.08.2020). 

Міністерство розвитку громад та територій України : http://www.minregion.gov.ua/ (дата 

звернення: 27.08.2020). 

Конституційний Суд України : http://www.ccu.gov.ua (дата звернення: 27.08.2020)./ 

Офіційний сайт Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського. URL: 

http://www.nbuv.gov.ua (дата звернення: 27.08.2020). 

7.4. СЕНМК. 

Стандартизований електронний навчально-методичний комплекс із навчальної 

дисципліни «Податкове право»: http://library.nlu.edu.ua/index.php?option=com_k2&view= 

item&id=279:denna-forma-navchannya&Itemid=151. 

7.5.Матеріально-технічне забезпечення навчальної дисципліни 

Передплачено доступ до Інформаційно-правових систем ЛІГА:ЗАКОН (Система 
ГРАНД та Система аналізу судових рішень VERDICTUM). Доступ можливий у читальному 
залі Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого (м. Полтава, Першотравневий проспект, 5, 1-й поверх). 
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