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1. Опис навчальної дисципліни  
«Податкове законодавство» 

 
Галузь знань, напрям підготовки, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень 

 
Освітній ступінь Бакалавр 
Спеціальність 
 

Дисципліна на вибір студентів НУБіП 

Освітня програма Право 

 
Характеристика навчальної дисципліни 

 
Вид Обов’язкова Обов’язкова 
Загальна кількість годин  120  
Кількість кредитів ECTS  4  
Кількість змістових модулів 2  
Курсовий проект (робота) 
(якщо є в робочому навчальному 
плані) 

  

Форма контролю залік  
 

Показники навчальної дисципліни  
 
 денна форма навчання Заочна форма навчання 
Рік підготовки 4  
Семестр 7  
Лекційні заняття      10 год.  
Практичні, семінарські заняття      10 год.  
Лабораторні заняття   
Самостійна робота        100 год.  
Індивідуальні завдання .  
Кількість тижневих годин  
для денної форми навчання: 
аудиторних   
самостійної роботи студента − 

 
 

2год 
 

 
 

 
 

 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни  

«Податкове законодавство» 
 

Фінансове забезпечення держави здійснюється за рахунок різноманітних видів 
державних джерел. На сьогоднішній день в демократичних країнах з економіками ринкового 
типу головним видом таких державних доходів є податки та інші обов’язкові платежі. Останні є 
необхідним елементом  механізму державного регулювання економіки, без якого неможливий 
цілеспрямований розвиток, з урахуванням інтересів суспільства. 
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Навчальна дисципліна «Податкове законодавство» включає теми, які охоплюють як 
загальну так і особливу частини науки податкове право. У загальній частині висвітлюються 
поняття, предмет, метод, джерела, правовідносини, принципи, правовий статус суб’єктів  
податкового права та інші питання, важливі для подальшого вивчення. У особливій частині 
висвітлюються податковий контроль та відповідальність за порушення податкового 
законодавства передбачена чинним законодавством.  

 
Мета курсу «Податкове законодавство» є формування у студентів комплексу 

професійних знань з теоретичних основ сучасного правового регулювання відносин у сфері 
оподаткування; усвідомлення сутності основних нормативних актів з питань оподаткування 
суб`єктів підприємницької діяльності, знання повноважень податкових органів, які здійснюють 
контроль за дотриманням податкового законодавства, їх співпраця з фінансовими та 
правоохоронними органами.  

Завдання курсу «Податкове законодавство» - вивчення основних принципових 
положень податкового права, ознайомлення з особливостями правового регулювання відносин, 
які виникають між суб’єктами в сфері оподаткування, набуття і закріплення умінь 
використання методів, способів та інструментів регулювання даних правовідносин.  

Студенту необхідно зокрема: 

оволодіти практичними навичками: заповнення податкової звітності;  розрахунку за 
структурно-логічними схемами основних видів податків (податку на прибуток підприємств, 
податку на доходи фізичних осіб, податку на додану вартість, акцизного податку); виявлення 
основних видів правопорушень, що скоюються в системі оподаткування зі сторони суб’єктів 
підприємницької  діяльності; нарахування адміністративного штрафу за деякі види податкових 
правопорушень; нарахування пені; застосування норм Податкового Кодексу України в 
конкретних ситуаціях, що виникають в процесі оподаткування; приймати правильні рішення в 
тому числі і в нестандартних ситуаціях; самостійно працювати з законодавчими актами і 
нормативно-правовими документами; 

знати:сутність та функції оподаткування; місце складного інституту податкового права 
в системі фінансового права; співвідношення податкового права з іншими інститутами 
фінансового права та галузями права; особливості предмету податкового права; джерела 
податкового права; поняття і зміст податкових правовідносин та податкових норм; елементи 
правового механізму податкової системи та принципи її побудови; поняття та зміст податкового 
обов’язку; поняття та зміст правового механізму основних видів податків та інших 
обов’язкових платежів в Україні, структуру та функції підрозділів державної податкової 
служби, права і обов’язки платників податків; 

ознайомитись із змістом джерел податкового права, із науковими роботами з проблем 
податкового права та узагальненням судової практики, 

вміти користуватися нормативно-правовими актами при вирішенні практичних задач, 
застосовувати отримані знання до конкретних життєвих ситуацій; 

навчитись юридично грамотно та аргументовано захищати певне правове рішення,  
викладати його в усній та письмовій формі;  

виявляти недосконалість окремих норм та проблеми у їх застосуванні, знаходити шляхи 
їх вирішення.  

орієнтуватись у напрямках розвитку галузі податкового права. 
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Набуття компетентностей:  

загальні компетентності (ЗК): 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу у сфері подакової діяльності, 
 вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми, здатність застосовувати технології та 
  процедури аналітико-синтетичного опрацювання різних видів інформації при вирішенні  
  задач з фінансового прва.. 
ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях таким чином, щоб впевнено та  
переконливо просувати та трансформувати наукові знання і розуміння з податкового права; 
ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності таким чином, 
 щоб впевнено та переконливо просувати та трансформувати наукові знання і розуміння при  
подальшій роботі в органах ДПС; . 
ЗК4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово при виступах в судових 
 засіданнях, написанні позивних заяв, представляти інтереси громадян в органах ДПС. 
ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
ЗК9. Здатність працювати в команді розуміючи відповідальність впливу особистих результатів  
на загальні результати роботи під час проведення податкової перевірки. 
фахові  (спеціальні) компетентності (ФК): 
СК1. Здатність застосовувати знання з основ теорії та філософії права, знання і розуміння  
структури правничої професії та її ролі у суспільстві. (Тема: Поняття податкового права) 
СК2. Знання і розуміння ретроспективи формування правових та державних інститутів. 
(Тема: Поняття податкового права) 
СК8. Знання і розуміння особливостей реалізації та застосування норм матеріального і 
процесуального права( Тема: Правовий механізм податку та його елементи). 

СК12. Здатність аналізувати правові проблеми,формувати та обґрунтовувати правові позиції під час 
вирішення задач з бюджетного та податкового права . 
СК13. Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і застосування  
набутих знань у професійній діяльності. 

 
 

3. Програма навчальної дисципліни 
«Податкове законодавство» для 

– повного терміну денної форми навчання з фінансового права 
 
 

 
Назви змістових 

модулей і тем 
 

Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

 
усього 

у тому числі  
усього 

у тому числі 
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Змістовний модуль 1. Інститут податкового права 

Тема1 
Поняття податків 
та обов’язкових 
платежів. Система 
оподаткування в 

22  2   20       
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Україні. 

Тема2 
Предмет, метод, 

система 
податкового права. 

Податкові 
правовідносини. 

12 2    10       

Тема3 
Правовий механізм 

податку та його 
елементи. 

12  2   10       

Тема4 
Адміністрування 
податків і зборів. 

14 2 2   10       

Всього за перший 
модуль 

70            

Модуль 2. Контроль та відповідальність  

Тема5 
Податковий 
контроль та 
забезпечення 
виконання 
податкових 
зобов’язань. 

12 2    10       

Тема 6 
Спеціальні 

податкові режими. 

12 2    10       

Тема 7 
 
Відповідальність за 
порушення 
податкового 
законодавства. 

12  2   10       

Всього за другий 
модуль 

60            

Усього годин 120 10 10   100      

             
 

  
 

4. Теми семінарських занять  
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№ 
з/п Назва теми Кількість 

годин 
1. Тема1 

Поняття податків та обов’язкових платежів. Система 
оподаткування в Україні. 

2 

2. Тема2 
Предмет, метод, система податкового права. Податкові 
правовідносини. 

2 

3. Тема3 
Правовий механізм податку та його елементи. 

2 

4. Тема4 
Адміністрування податків і зборів. 

1 

5. Тема5 
Податковий контроль та забезпечення виконання податкових 
зобов’язань. 

1 

6. Тема 6 
Спеціальні податкові режими. 

1 

7. Тема 7 
 
Відповідальність за порушення податкового законодавства. 

1 

 
 

 5.Теми практичних занять навчальним планом не передбачені. 

6. Теми лабораторних занять навчальним планом не передбачені. 
 

   7. Контрольні питання, комплекти тестів для визначення рівня засвоєння знань 
студентами 

 

Теоретичні запитання: 
1. Поняття податку і збору, їх риси. 
2. Предмет та метод податкового права. 
3. Джерела Податкового права. Загальна характеристика основних видів джерел податкового 
права в Україні. 
4. Поняття податкової системи, її склад. 
5. Класифікація податків. 
6. Порівняльно-правова характеристика прямих і непрямих податків. 
7. Повноваження Верховної Ради України в сфері оподаткування. 
8. Поняття платника податку, його ознаки. 
9. Види платників податків та їх загальна характеристика. 
10.  Порівняйте поняття  «податкова дієздатність» та «цивільна дієздатність». 
11.  Поняття та зміст податкового обов’язку платника податку. 
12.  Загальнодержавні й місцеві податки. 
13.  Охарактеризуйте основні відмінності між прямими і непрямими податками. 
14.  Поняття пільги в податковому праві. Види пільг. 
15.  Загальна характеристика податку на прибуток. 
16.  Охарактеризуйте групи платників ПДВ. 
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17.  Об’єкт та база оподаткування податку на додану вартість. 
18.  Загальна характеристика податку на доходи фізичних осіб. 
19.  Пільги по податку на доходи фізичних осіб. 
20.  Місце єдиного податку в складі податкової системи України. 
21.  Відповідальність за порушення податкового законодавства. 
22.  Поняття і види прямих податків. Їх основні ознаки. 
23.  Поняття і види непрямих податків. Їх основні види. 
 

Приклад тестового завдання для модульного контролю 
 

1. Які загальнодержавні податки Ви знаєте? 
2. Назвіть елементи податків? 

1. Визначте, який з перелічених податків чи зборів не є загальнодержавним: 
а) рентна плата;  
б) акцизний податок;  
в) туристичний збір;  
г) збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.  
2. Визначте, який з перелічених податків чи зборів не є загальнодержавним:  
а) збір за спеціальне використання води;  
б) податок на доходи фізичних осіб;  
в) податок на прибуток підприємств 
г) єдиний податок 
3. Визначте, який з перелічених податків чи зборів не є загальнодержавним:  
а) рентна плата;  
б) мито;  
в) збір за місця для паркування транспортних засобів 
г) податок на доходи фізичних осіб.  
4. Визначте, який з перелічених податків чи зборів не є загальнодержавним:  
а) акцизний податок;  
б) єдиний податок;  
в) податок на прибуток підприємств;  
г) податок на додану вартість.  
5. Визначте, який з перелічених податків чи зборів є загальнодержавним:  
а) податок на доходи фізичних осіб 
б) податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів;  
в) збір за місця для паркування транспортних засобів;  
г) єдиний податок. 
6. Визначте, який з перелічених податків чи зборів є загальнодержавним:  
а) податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; 
 б) збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності;  
в) єдиний податок; 
 г) рентна плата 
 
7. Встановіть відповідність: 
1. Місцеві податки А. податок на додану вартість 

2. Загальнодержавні податки та збори Б. збір за місця для паркування 
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транспортних засобів 

Відповідь: 1 - Б, 2 - А. 
 
8. Встановіть відповідність: 
1. Місцеві податки А. акцизний податок 

2. Загальнодержавні податки та збори Б. туристичний збір 

9. Дайте визначення: 
"... .... - непрямий податок на споживання окремих видів товарів (продукції), визначених цим 
Кодексом як підакцизні, що включається до ціни таких товарів (продукції)". 
10. Дайте визначення: 
"...... ..... - прострочена заборгованість померлої фізичної особи, за відсутності у неї спадкового 
майна, на яке може бути звернено стягнення". 
 

Приклад тестового завдання для заліку 
 

1. Фінанси – це: 
1 усі види  доходів держави і підприємств; 
2 економічні відносини, що складаються при утворенні, розподілі і використанні грошових 

фондів; 
3 еквівалент коштів; 
4 економічні відносини з приводу формування і використання засобів державного 

бюджету. 
 

2. Податковий контроль являє собою: 
1 одну із функцій управління фінансами, яка забезпечує формування і використання 

фінансових ресурсів у всіх ланках фінансової системи; 
2 економічні відносини, що складаються при утворенні, розподілі і використанні грошових 

фондів; 
3 розробку концепцій та законів управління фінансами на перспективу; 
4 комплекс заходів, здійснюваних державою з метою успішного досягнення поставлених 

нею цілей у сфері фінансів. 
 

3. Які види податків є в Україні? 
1 державні та місцеві; 
2 загальнодержавні та міські; 
3 загальнодержавні та місцеві; 
4 обласні та місцеві. 

 
4. Бюджетна система України складається з: 

1 державного та зведеного бюджету; 
2 державного та місцевих бюджетів; 
3 місцевого бюджету; 
4 місцевого та зведеного бюджету. 

 
5. Міжбюджетні відносини -  це: 
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1 відносини з приводу складання та затвердження планів регулювання місцевих бюджетів  
2 порядок і умови надання дотацій; 
3 порядок і умови надання субвенцій; 
4 система державного забезпечення фінансовими ресурсами бюджетів нижчого рівня. 

 
6. Профіцит бюджету – це: 

1 перевищення видатків над доходами бюджету; 
2 перевищення доходів бюджету над його видатками; 
3 відповідність доходів та видатків бюджету; 
4 дефіцит коштів. 

 
7. Який строк  складає бюджетний цикл? 

1 12 місяців; 
2 1 календарний рік; 
3 понад 2 роки; 
4 понад 4 роки.  

 
 

8. Прогресивне оподаткування ─ це... 
1 метод оподаткування, при якому  податкові ставки збільшуються у міру зростання доход  

платника податків; 
2 метод оподаткування, який встановлює стабільні ставки; 
3 метод оподаткування, при якому сума податку встановлюється в однаковому обсязі для 

кожного платника податку; 
4 метод оподаткування, який встановлює  не стабільні ставки. 

 
9. Вкажіть правильну відповідь. Податкова система – це… 

1 сукупність окремих ланок фінансових відносин, за допомогою яких держава формує і 
розподіляє централізовані фонди грошових ресурсів; 

2 сукупність податків, зборів, інших обов'язкових платежів і внесків до бюджету і 
державних цільових фондів, які діють у встановленому законом порядку; 

3 сукупність органів державної податкової служби та організація їх роботи щодо 
забезпечення своєчасного та повного надходження податків до бюджетів усіх рівнів; 

4 правильної відповіді немає. 
 

10.  На спрощену систему оподаткування юридичні особи мають право перейти, якщо: 
1 середньооблікова чисельність не перевищує 50 осіб і виручка від реалізації не перевищує 

500000 грн; 
2 середньооблікова чисельність працюючих не перевищує 10 осіб, а виручка від реалізації н  

перевищує 500000 грн; 
3 середньооблікова чисельність працюючих не перевищує 500 осіб, а виручка від реалізації 

не перевищує 1 млнгрн; 
4 середньооблікова чисельність працюючих не перевищує 500 осіб, а виручка від реалізації 

не перевищує 1 млнгрн; 
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11. ___________ - це частина прибутку акціонерного товариства, що розподіляється щороку 
між акціонерами після сплати податків, відрахувань на розширення виробництва, поповнення 
резервного фонду та інших невідкладних відрахувань. 
12. Предметом фінансового контролю – є ………… …………….., пов’язані з використанням 
і створенням фондів коштів. 
13.  __________ - це план формування та використання фінансових ресурсів для 
забезпечення завдань і функцій, які здійснюються відповідно органами державної влади, 
органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування протягом 
бюджетного періоду. 
14.  ________________— фонди, які створені відповідно до законодавства України і 
формуються за рахунок визначених ним внесків юридичних осіб незалежно від форм власності 
та внесків громадян. 
15. Фінансово-правова норма — це встановлене державою і забезпечене її примусовою 
силою загальнообов’язкове правило поведінки суб’єктів суспільних відносин, що виникають і 
розвиваються в процесі формування, розподілу і використання  централізованих і 
децентралізованих фондів коштів, встановлює права та обов’язки їх учасників і має_________. 
16. Центральною ланкою фінансової системи держави виступає бюджетна система, що 
складається із _________та __________ бюджетів.  
17. Аудит - перевiрка ________ _______ звiтностi, облiку, первинних документiв та 
iншоїiнформацiї щодо фiнансово-господарськоїдiяльностiсуб'єктiв господарювання з метою 
визначення достовiрностi їх звiтностi, облiку, його повноти i вiдповiдностi чинному 
законодавству та встановленим нормативам. 
18. ______________________– система організації і здійснення контрольних заходів, 
спрямованих на власну фінансово-господарську діяльність суб’єкта господарювання, діяльність 
інших суб’єктів господарювання, що перебувають в його власності або належать до сфери його 
управління, які б забезпечували цільове та ефективне використання бюджетних коштів, 
державного і комунального майна. 
19.  ………………….– метод документального контролю за фінансово-господарською 
діяльністю підприємства, установи, організації, дотриманням законодавства з фінансових 
питань, достовірністю обліку та звітності, спосіб документального розкриття недоліків, розтрат, 
привласнень і крадіжок коштів і матеріальних цінностей, попередження фінансових 
зловживань. 
20.  ……………………..— постійно діючий орган контролю, який утворюється Верховною 
Радою України, підпорядкований і підзвітний їй. Рахункова палата здійснює свою діяльність 
самостійно, незалежно від будь-яких інших органів держави. 
21.  Бюджетний період для всіх бюджетів, що складають бюджетну систему України, 
становить ……. …….. рік, який починається ……. кожного року і закінчується ………. того ж 
року. Неприйняття Верховною Радою України закону про Державний бюджет України до 
……… відповідного року не є підставою для встановлення іншого бюджетного періоду. 

22. До кожного терміна доберіть єдиний правильний варіант визначення 
1.  Первинний 
ринок цінних 
паперів. 
2.  Вторинний 
ринок цінних 
паперів. 
3.  

а) Організаційна форма ринку, на якому здійснюється торгівля цінними 
паперами; 
б) ринок, де виконуються операції з випущеними в обіг цінними паперами;  
в) ринок, на якому корпорації залучають капітал шляхом розміщення цінних 
паперів; 
г) юридична особа, заснована у формі закритого акціонерного товариства з 
урахуванням вимог «Положення про інвестиційні фонди й інвестиційні 



 11  

Інвестиційний 
фонд. 
4.   Акція. 
 

компанії»; 
д) право купівлі або продажу цінних паперів за фіксованою ціною протягом 
встановленого терміну; 
ж) частина прибутку акціонерного товариства, що розподіляється щороку між 
акціонерами після сплати податків, відрахувань на розширення виробництва, 
поповнення резервного фонду та інших невідкладних відрахувань; 
з) цінний папір, що засвідчує участь у статутному капіталі акціонерного 
товариства. 

 
23. До кожного терміна доберіть єдиний правильний варіант визначення 

1.  Система місцевих 
бюджетів. 
2.  Місцеві бюджети. 
3.  Бюджет місцевого 
самоврядування. 
4.  Загальний фонд 
місцевого бюджету. 
 

а)  Бюджет Автономної Республіки Крим, бюджет області, бюджет 
міста з районним поділом, бюджет району; 
б)  фонд, до складу якого входять надходження з поточного або 
реєстраційного рахунку фінансового органу на поточний або 
реєстраційний рахунок установи платіжним дорученням. Ці 
призначення забезпечують фінансовими ресурсами загальні видатки і 
не спрямовані на конкретну мету; 
в)  фонд, що формується з конкретно визначених джерел надходжень і 
використовується на фінансування конкретно визначених цілей; 
г) фонди фінансових ресурсів, що мобілізуються й витрачаються на 
відповідній території; 
д) кошти, спрямовані на фінансування установ і закладів виробничої та 
соціальної інфраструктур, що утримуються за рахунок бюджетних 
асигнувань, а також на фінансування заходів щодо соціального захисту 
населення; 
ж) кошти спрямовані на реалізацію програм соціально-економічного 
розвитку відповідної території, пов'язані зі здійсненням інвестиційної й 
інноваційної діяльності, а також на фінансування субвенцій та інших 
видатків, пов'язаних із розширеним відтворенням; 
з) сукупність самостійних місцевих бюджетів, що не входять до 
складу державного бюджету і один до одного; 

 
24. До кожного терміна доберіть єдиний правильний варіант визначення 

1. Дивіденд. 
2. Спеціальний 

фонд 
місцевого 
бюджету. 

3.  Місцевий 
бюджет 
поділяється 
на: 

а) частина прибутку акціонерного товариства, що розподіляється щороку між 
акціонерами після сплати податків, відрахувань на розширення виробництва, 
поповнення резервного фонду та інших невідкладних відрахувань; 
б) середній показник біржової активності, що узагальнює динаміку цін на 
цінні папери і свідчить про зміни в рівні цін за визначений період; 
в) фонд, що формується з конкретно визначених джерел надходжень і 
використовується на фінансування конкретно визначених цілей; 
г) фонд, до складу якого входять надходження з поточного або реєстраційного 
рахунку фінансового органу на поточний або реєстраційний рахунок установи 
платіжним дорученням. Ці призначення забезпечують фінансовими ресурсами 
загальні видатки і не спрямовані на конкретну мету; 
д) бюджет Автономної Республіки Крим, обласні бюджети, бюджети міст 
республіканського підпорядкування, районні бюджети неміських районів, 
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бюджети міст обласного підпорядкування, бюджети районів міст, бюджети 
міст районного підпорядкування, бюджети селищних рад, бюджеті, сільських 
рад; 

 
25. До кожного терміна доберіть єдиний правильний варіант визначення 

1.  Державний 
кредит. 
2.  Дефолт. 

 
 

а) борг держави комерційним банкам як основним утримувачам державних 
цінних паперів, що фіксується у балансах банків, у зв'язку з цим аналіз його 
динаміки перебуває під пильним контролем; 
б) сукупність економічних відносин, що виникають між державою та 
фізичними або юридичними особами (фінансово-кредитними установами, 
корпораціями, іноземними урядам и, міжнародними фінансовими 
організаціями і приватними особами) стосовно мобілізації додаткових 
грошових коштів на кредитній основі, тобто на умовах зворотності, 
строковості та платності, в процесі формування загальнодержавного фонду 
фінансових ресурсів, в яких держава може бути позичальником, кредитором 
або гарантом; 
в) боргові зобов'язання, спрямовані тільки і на покриття бюджетного 
дефіциту; 
г) визнання державою своєї неплатоспроможності; 

 
26. Податковими надходженнями визнаються встановлені законами України про 
оподаткування ……………. податки і збори та ………. податки і збори. 
27. Не є платником податку……….., який отримує доходи з джерела їх походження в Україні і 
має дипломатичні привілеї та імунітет, встановлені чинним міжнародним договором України, 
щодо доходів, які він отримує безпосередньо від провадження дипломатичної чи прирівняної до 
неї таким міжнародним договором діяльності. 
28. Особливістю податкових правовідносин є чітко виражений ________________. 
29. Національний банк України подає Президенту України, Верховній Раді України та Кабінету 
Міністрів України: ……….року, що передує плановому, - прогнозні монетарні показники на 
наступний рік; 
30. _______ _______ - особа на яку покладається обов’язок з обчислення, утримання з доходів, 
що нараховуються платнику та перерахування податків до відповідного бюджету від імені та за 
рахунок іншої особи. 

 
8. Методи навчання 

                                                                                                    
 Методи навчання залежно від типу пізнавальної діяльності: інформаційно-рецептивний, 
репродуктивний, проблемний, частково-пошуковий (евристичний), пошуковий (дослідний). 
Методи навчання за логікою передачі інформації: індуктивний, дедуктивний. Методи 
стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності: ділові та 
рольові ігри, ситуативні ігри, дискусії і диспути; студентські наукові конференції; створення 
ситуації пізнавальної новизни та зацікавленості. 

 
9.Форми контролю 
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Одним із обов’язкових елементів навчального процесу є систематичний поточний 
контроль засвоєння знань та підсумкова оцінка рівня засвоєння навчального матеріалу і вміння 
використовувати ці знання на практиці. 

Контроль за засвоєнням дисципліни проводиться постійно і поділяється на три види: 
вхідний, поточний, підсумковий. 

Поточний – проводиться у формі контрольних робіт, що складаються з теоретичних та 
практичних занять в розрізі тем окремих змістових модулів, а також опитування на практичних 
заняттях, тестування 

Підсумковий – здійснюється залік.  
Матеріали, що стосуються методів контролю знань студентів, представлено у 

Навчально-методичному комплексі дисципліни. 
 

10.Розподіл балів, які отримують студенти. 
 

Оцінювання знань студента відбувається за 100-бальною шкалою і переводиться в 
національні оцінки згідно з табл. 1 «Положення про екзамени та заліки у НУБіП 
України» (наказ про уведення в дію від 27.12.2019 р. № 1371)  

 
 

Рейтинг студента, 
 бали 

Оцінка національна                                        за 
результати складання 

екзаменів заліків 
90-100 Відмінно 

Зараховано 74-89 Добре 
60-73 Задовільно 
0-59 Незадовільно Не зараховано 

 
Для визначення рейтингу студента (слухача) із засвоєння дисципліни RДИС (до 100 балів) 

одержаний рейтинг з атестації (до 30 балів) додається до рейтингу студента (слухача) з 
навчальної роботи RНР (до 70 балів): R ДИС  = R НР  + R АТ . 

 
                                                                        

 
 

11. Методичне забезпечення 
 

1. Слюсаренко С.В. Навчально-методичний комплекс дисципліни « Податкове 
законодавство» для студентів юридичного факультету / С.В. Слюсаренко / Київ:  – 2020.  

 
 

12. Рекомендована література 
Основна 

1.Податкове право України : підручник / О. О. Головашевич та ін. ; за ред. д-ра юрид. наук, 
проф. М. П. Кучерявенка, канд. юрид. наук, доц. Н. А. Маринів ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 
Мудрого, Каф. фінанс. права. Харків : Право, 2019. 438 с. .  
2.Чорномаз О. Б. Податкове право України : навч. посіб. / О. Б. Чорномаз ; Львів. держ. ун-т 
внутр. справ. Львів : ЛДУВС, 2016. 699 с. .  
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3.Березовська С.В. Податкове право : навч.-метод. посіб. / С. В. Березовська ; за заг. ред. д-ра 
юрид. наук, проф. А. С. Нестеренко ; Міжнар. гуманітар. ун-т, Ін-т нац. та міжнар. права. Каф. 
конституц. права та держ. упр. - Одеса : Гельветика, 2017. 183 с.  
4. Аванесян Г. М. Податкове право України : навч. посіб. / Аванесян Г. М., Колеснік Л. І., 
Сарана С. В. ; [за ред. Сарани С. В.] ; Відкрит. міжнар. ун-т розвитку людини «Україна», 
Полтав. ін-т економіки і права. Полтава : Полтав. ін-т економіки і права Відкрит. міжнар. ун-ту 
розвитку людини «Україна» : Астрая, 2019. 270 с.  
5.Фінансове право. підручник / В. І. Курило., С. В. Слюсаренко – Київ : Магістр ХХІ сторіччя, 
2019. – 410 с. 
6.Податкове право: навчальний посібник / Слюсаренко С.В. – Київ:Прінтеко, 2020. – 280 с 

 
Допоміжна 

1. Слюсаренко С.В., Артеменко О.В. Особливості оподаткування підприємств 
агропромислового комплексу в Україні. Науково-практичний журнал «Право. Людина. 
Довкілля» 2021. Vol.12, No1.  
2. Курило В.І., Мушенок В.В., Слюсаренко С.В., Гуржій Т.О., Романов М.С. Agribusiness entities 
statutory Payments to local Budgets as a Foundation for the financial Base of rural territorial 
Communities in Ukraine. Studies of Applied Economics. Vol. 39. № 9 
(2021): Special Issue: Development of a Market Economy in the context of the Global Financial 
Crisis.  

3. Nataliia A. Lytvyn, Nataliia M. Boreyko, Olena V. Artemenko, Tatiana V. Subina, Serhii V. 
Sliusarenko. Taxation of E-commerceas One of the Phenomena of Society Development Crisis.  

 
4 Слюсаренко С. В. До питання фінансових ризиків сільськогосподарських товаровиробників. 
Міжнародна науково-практична інтернет-конференція 

 
 

12. Інформаційні ресурси 
 

1. www.kmu.gov.ua - Офіційний сайт Кабінету Міністрів України.  
2. .www.mfu.gov.ua - Офіційний сайт Міністерства фінансів України.  
3. www.nbu.gov.ua - Офіційний сайт Національного банку України.  
4. www.pravoznavec.com.ua - Електронна бібліотека юридичної літератури "Правознавець".  
5. www.rada.gov.ua - Офіційний сайт Верховної Ради України.  
 

http://ojs.ual.es/ojs/index.php/eea/article/view/5657
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