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Назва 

навчальної 

дисципліни  

ПОДАТКОВЕ ПРАВО 

Викладач 

Лекції, консультації:  

Сторожук Ірина Петрівна, к.ю.н., доцент 

 

Семінарські заняття, консультації: 

Сторожук Ірина Петрівна, к.ю.н., доцент 

 

Контактна 

інформація та 

науковий 

профіль 

викладача 

Електронна адреса: i_storozhuk @univer.km.ua) 

 

ORCID: 0000-0003-3104-6071 

  

Інформаційні 

ресурси  
Електронна бібліотека: http://elibrary.univer.km.ua/index.php 

Консультації  

Офлайн консультації: навчальний корпус №4, вул. Проскурівська, 57,  

ауд. 227: 

Сторожук І.П. вівторок і четвер з 13.00 до 15.00. 

 

Онлайн консультації: за попередньою домовленістю електронною 

поштою у робочі дні з 9.00 до 17.00 

Консультації до екзамену: напередодні екзамену згідно із затвердженим 

розкладом. 

 

Опис навчальної дисципліни 

Цілі та 

особливості 

навчальної 

дисципліни  

«Практика застосування податкового законодавства» є дисципліною, яка 

сприяє підготовці фахівців у сфері права. Студенти отримують теоретичні 

знання і практичні навички у сфері податкового права як окремої ланки 

правознавства, розуміння та тлумачення законодавчих та інших нормативно-

правових актів, що стосуються цієї ланки суспільних відносин, правового 



статусу податкових органів і платників податків, правових засад податкового 

контролю та захисту прав і законних інтересів суб’єктів податкових 

правовідносин, роботи з фінансово-правовими документами, специфіки 

адміністрування різних видів податків. 

Програмні 

компетентності, 

які 

здобуваються 

під час 

вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Вміння аналізувати сутність правового регулювання суспільних відносин в 

сфері податкової політики держави;виділяти головні положення (завдання, 

пропозиції, оцінки тощо), викладені в нормативних актах щодо податкової 

діяльності держави та органів місцевого самоврядування; визначати 

закономірності процесу реалізації норм податкового права; розуміти як 

виникають, змінюються і припиняються суспільні відносини,  що є 

предметом податкового права; логічно проаналізувати характер і тенденції 

розвитку податкового законодавства; знаходити відмінності між 

загальнодержавними та місцевими податками;  знаходити і добирати 

необхідну податково-правову інформацію; правильно і доцільно 

застосовувати нормативну базу в галузі податкового права на практиці;  

могти кваліфікувати податково-правові ситуації;  аргументовано доводити 

свою думку з питань оподаткування. 

Результати 

навчання 

Застосовувати набуті знання з можливістю оцінювати юридичну 

повноцінність нормативних актів в податковій сфері; робити висновок щодо 

основних тенденцій розвитку податкового законодавства та практики його 

застосування; пропонувати власні шляхи вирішення конфліктних ситуацій в 

сфері податкової діяльності держави; розробляти можливості інтеграції норм 

зарубіжного законодавства в податковій сферах в національне законодавство, 

що регулює фінансову діяльність держави; розробляти проекти документів за 

завданою ситуаційною задачею; пропонувати варіанти вирішення реальних 

фінансових ситуацій на підставі законодавства України та проводити 

аналогію з законодавством інших держав. 

Місце 

дисципліни в 

логічній схемі 

Курс навчання – 1-й, семестр – 1-й. 

Тип дисципліни – вибіркова. 

 

Обсяг 

навчальної 

дисципліни 

4,5 кредити ЄКТС / 135 годин, у тому числі, самостійної роботи – 89 години, 

лекційних - 26 годин, семінарських -  20 годин.  

 

Форма 

навчання  
денна 

Мова 

викладання 
українська 

Формат 

вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Лекції, семінарські заняття, виконання самостійної роботи, консультації, 

залік тощо.  

Для осіб із особливими освітніми потребами, у разі необхідності,  

розробляється індивідуальний формат вивчення навчальної дисципліни.  

Необхідне 

обладнання 

Мультимедійний проектор, комп’ютер, фліпчарт, комп’ютерний клас …  

тощо. 

Зміст 

навчальної 

дисципліни та 

організація 

поточного та 

Години  

(лек. / сем. 

/ СРС) 

Тема Методи навчання та 

форми поточного 

контролю 

Максимальна 

кількість балів 

0/0/7 
1. Загальна 

характеристика 

податкового права  

Усний виклад, 

слайдова презентація 

матеріалу, усне 

Лекція –  0 

Семінарське 

заняття – 0 



підсумкового 

контролю 

опитування, тести,  

дискусійні питання, 

ситуаційні завдання 

тощо… 

СРС – 2,5 

 

 

1/1/7 2. Правове 

регулювання 

податку 

Усний виклад, 

слайдова презентація 

матеріалу, усне 

опитування, тести,  

дискусійні питання, 

ситуаційні завдання 

тощо… 

Лекція –  0,4 

Семінарське 

заняття – 2,5 

СРС – 2,5 

2/1/7 
3. Правовий 

механізм податку 

Усний виклад, 

слайдова презентація 

матеріалу, усне 

опитування, тести,  

дискусійні питання, 

ситуаційні завдання 

тощо… 

Лекція –  0,8 

Семінарське 

заняття – 2,5 

СРС – 2,5 

0/0/7 
4. Податкова 

система України 

Усний виклад, 

слайдова презентація 

матеріалу, усне 

опитування, тести,  

дискусійні питання, 

ситуаційні завдання 

тощо… 

Лекція –  0 

Семінарське 

заняття – 0 

СРС – 2,5 

0/0/7 
5. Проблеми 

подвійного 

оподаткування 

Усний виклад, 

слайдова презентація 

матеріалу, усне 

опитування, тести,  

дискусійні питання, 

ситуаційні завдання 

тощо… 

Лекція –  0 

Семінарське 

заняття – 0 

СРС – 2,5 

0/0/7 
6. Правовий статус 

фіскальних органів 

Усний виклад, 

слайдова презентація 

матеріалу, усне 

опитування, тести,  

дискусійні питання, 

ситуаційні завдання 

тощо… 

Лекція –  0 

Семінарське 

заняття – 0 

СРС – 2,5 

1/1/8 
7. Податковий 

контроль 

Усний виклад, 

слайдова презентація 

матеріалу, усне 

опитування, тести,  

дискусійні питання, 

ситуаційні завдання 

тощо… 

Лекція –  0,4 

Семінарське 

заняття – 2,5 

СРС – 2,5 

1/1/7 
8. Відповідальність 

за податкові 

правопорушення 

Усний виклад, 

слайдова презентація 

матеріалу, усне 

опитування, тести,  

дискусійні питання, 

ситуаційні завдання 

тощо… 

Лекція –  0,4 

Семінарське 

заняття – 2,5 

СРС – 2,5 

1/1/7 
9. Правове 

регулювання 

прямого 

Усний виклад, 

слайдова презентація 

матеріалу, усне 

Лекція –  0,4 

Семінарське 

заняття – 2,5 



оподаткування опитування, тести,  

дискусійні питання, 

ситуаційні завдання 

тощо… 

СРС – 2,5 

1/1/7 
10. Правове 

регулювання 

непрямих податків 

Усний виклад, 

слайдова презентація 

матеріалу, усне 

опитування, тести,  

дискусійні питання, 

ситуаційні завдання 

тощо… 

Лекція –  0,4 

Семінарське 

заняття – 2,5 

СРС – 2,5 

2/1/7 

 

11. Правове 

регулювання 

податку на доходи 

фізичних осіб 

Усний виклад, 

слайдова презентація 

матеріалу, усне 

опитування, тести,  

дискусійні питання, 

ситуаційні завдання 

тощо… 

Лекція –  0,8 

Семінарське 

заняття – 2,5 

СРС – 2,5 

1/0/7 

12. Правове 

регулювання 

спеціальних 

податкових режимів 

Усний виклад, 

слайдова презентація 

матеріалу, усне 

опитування, тести,  

дискусійні питання, 

ситуаційні завдання 

тощо… 

Лекція –  0,4 

Семінарське 

заняття – 0 

СРС – 2,5 

1/1/7 

13. Правове 

регулювання 

єдиного внеску на 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування 

Усний виклад, 

слайдова презентація 

матеріалу, усне 

опитування, тести,  

дискусійні питання, 

ситуаційні завдання 

тощо… 

Лекція –  0,4 

Семінарське 

заняття – 2,5 

СРС – 2,5 

2/0/7 

14. Правове 

регулювання 

місцевих 

податкових 

платежів 

Усний виклад, 

слайдова презентація 

матеріалу, усне 

опитування, тести,  

дискусійні питання, 

ситуаційні завдання 

тощо… 

Лекція –  0,8 

Семінарське 

заняття –  0 

СРС – 2,5 

 

Методи навчання та форми поточного контролю, порядок накопичення балів 

визначені у робочій програмі та навчально-методичних матеріалах 

навчальної дисципліни «Практика застосування податкового законодавства» 

в електронній бібліотеці університету (http://elibrary.univer.km.ua/index.php)) 

 

Питання для підсумкового контролю наведені у навчально-методичних 

матеріалах дисципліни «Практика застосування податкового законодавства» 

в електронній бібліотеці університету (http://elibrary.univer.km.ua/index.php) 

Залік усно-письмовий. Структура залікового білету включає два теоретичних 

питання та задачу. 

Рекомендовані 

джерела для 

вивчення 

навчальної 

1. Податковий кодекс України від  02.12.2010 р. Голос України.  2010. № 229-

230. 

2. Кучерявенко М.П. Податкове право України: Академічний курс : 

Підручник.  К. : Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. 



дисципліни  701 с. 

3. Орлюк О.П. Фінансове право. Академічний курс: Підручник.  К. : 

ЮрінкомІнтер, 2010.  808 с. 

4. Бандурка О.М., Понікаров В.Д., Попова С.М. Податкове право. Науково-

практичний посібник. К. :Центр учбової літератури, 2011. 312 с. 

5. Гега П.Т., Доля Л.М. Основи податкового права: Навч. посіб. 3-тє вид., 

випр. і доп.  К. : Т-во «Знання», КОО, 2003. 302 с. 

6. Лучковська С.І. Фінансове право: навч. посібник. К. : КНТ, 2010 .  296 с. 

7. Податкове право: Навч. посіб..  К. : Юрінком Інтер, 2003.  400 с. 

8. Пришва Н.Ю. Податкове право : Навчальний посібник.  К. : ЮрінкомІнтер, 

2010.  368 c. 

Політика щодо 

дедлайнів та 

здобуття балів 

за пропущені 

заняття  

Здобуття балів за пропущені лекції та семінарські заняття відбувається у 

порядку, визначеному Положенням про організацію освітнього процесу у 

ХУУП, затвердженим рішенням вченої ради від 29.05.2017 р., протокол №14, 

введеним в дію наказом від 06.06.2017 р. № 279/17  

(http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158). 

Лекції відпрацьовуються у вигляді написання реферату по темі лекції. 

Семінарське заняття відпрацьовується шляхом усного опитування та 

вирішення практично-ситуативного завдання по даній темі. 

Критерії 

оцінювання 

1. Положення про організацію освітнього процесу у ХУУП, затверджене 

рішенням вченої ради від 29.05.2017 р., протокол №14, введене в дію наказом 

від 06.06.2017 р. № 279/17  (http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158). 

2. Положення про систему рейтингового оцінювання результатів освітньої 

діяльності здобувачів вищої освіти у Хмельницькому університеті 

управління та права наказом від 19.02.2019 р. №74/19 

(http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_ratings.pdf). 

Можливість 

визнання 

результатів 

неформальної 

освіти  

Студенту визнаються результати участі у конференціях за тематикою, 

пов’язаною з навчальною дисципліною, у порядку, визначеному 

Положенням про організацію освітнього процесу. 

Політика 

академічної 

доброчесності 

Розділ «Академічна доброчесність» на сайті Університету 

http://univer.km.ua/page.php?pid=188 

Політика 

врегулювання 

конфліктів 

Етичний кодекс Хмельницького університету управління та права імені 

Леоніда Юзькова, затверджений рішенням вченої ради університету 27 

травня 2020 року, протокол № 9, введений в дію наказом від 27.05.2020 р. № 

201/20  (http://www.univer.km.ua/) 

Зворотній 

зв’язок 

1) Під час аудиторних занять, консультацій. 

2) За допомогою анкетування після завершення вивчення навчальної 

дисципліни, регулярних анкетувань студентів, що проводяться в 

університеті. 

 

  

http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158
http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158
http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_ratings.pdf
http://univer.km.ua/page.php?pid=188


 

Затверджено на засіданні кафедри _____________________ 

26   серпня 2020 року, протокол № 1. 

Завідувач кафедри ___________ ____________________ 

                                                                                       (підпис)                             (ініціали та прізвище) 

 

Погоджено  

Декан факультету ___________ _____________ _____________ 

                                                          (назва факультету)                    (підпис)                      (ініціали та прізвище) 

26  серпня 2020 року 
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Обліковий обсяг – 0,24 ум.др.арк. 


