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1. Опис навчальної дисципліни 

1. Шифр і назва галузі знань – 26 Цивільна безпека 

2. Код і назва спеціальності – 262 Правоохоронна діяльність 

3. Назва спеціалізації – загальногалузева 

4. Назва дисципліни – Податкове право 

5. Тип дисципліни – обов’язкова 

6. Код дисципліни – ОДПП 1.2.6. 

7. Освітній рівень, на якому 

вивчається дисципліна 

– другий  

8. Ступінь вищої освіти, що 

здобувається 

– магістр 

9. Курс / рік навчання – перший 

10. Семестр – перший 

11. Обсяг вивчення дисципліни:   

 1) загальний обсяг (кредитів 

ЄКТС / годин) 

– 4,5 

135 

 2) денна форма навчання:   

 аудиторні заняття (годин) – 46 

 % від загального обсягу – 34 

 лекційні заняття (годин) – 26 

 % від обсягу аудиторних годин – 56,5 

 семінарські заняття (годин) – 20 

 % від обсягу аудиторних годин – 43,5 

 самостійна робота (годин) – 89 

 % від загального обсягу – 66 

 3) заочна форма навчання:   

 аудиторні заняття (годин) – 26 
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 % від загального обсягу – 19,3 

 лекційні заняття (годин) – 14 

 % від обсягу аудиторних годин – 53,8 

 семінарські заняття (годин) – 12 

 % від обсягу аудиторних годин – 46,2 

 самостійна робота (годин) – 109 

 % від загального обсягу – 80,7 

12. Форма семестрового контролю – екзамен 

13. Мова вивчення дисципліни – українська. 

    

 

 

2. Заплановані результати навчання 

 

Після завершення вивчення дисципліни  

здобувач повинен продемонструвати такі результати навчання: 

1. Знання  
(здатність запам’ятовувати або відтворювати факти (терміни, конкретні факти, методи і процедури, 

основні поняття, правила і принципи, цілісні теорії тощо) 

1.1) називати понятійно-термінологічний апарат  податкового права; 

1.2) визначати закони та нормативні акти, що регулюють податкову 

діяльність на державному та місцевому рівні; 

1.3) описувати систему та компетенцію органів влади у сфері 

оподаткування; 

1.4) знаходити та характеризувати елементи правового механізму окремих 

податкових платежів; 

1.5) описувати структуру та основні інструменти податкового права; 

1.6) окреслювати права та обов’язки платників податків та відповідальність 

за порушення податкового законодавства. 

2. Розуміння 
(здатність розуміти та інтерпретувати вивчене, уміння пояснити факти, правила, принципи; 

перетворювати словесний матеріал у, наприклад, математичні вирази; прогнозувати майбутні наслідки на 

основі отриманих знань) 

2.1) з’ясовувати  зміст  дефініцій основних термінів, що розкривають суть 

податкової системи України; 

2.2) класифікувати податкові правопорушення за  видами юридичної 

відповідальності суб’єктів податкового права; 

2.3) виділяти закономірності функціонування податків; 

2.4) описувати особливості системи оподаткування України; 

2.5) переглядати сучасні тенденції розвитку системи оподаткування; 

2.6) уміти пояснити закономірності функціонування податків 

 

3. Застосування знань  
(здатність використовувати вивчений матеріал у нових ситуаціях (наприклад, застосувати ідеї та 

концепції для розв’язання конкретних задач) 

3.1) знаходити відмінності між загальнодержавними та місцевими 

податками; 
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3.2) знаходити і добирати необхідну податково-правову інформацію; 

3.3) правильно і доцільно застосовувати нормативну базу в галузі 

податкового права на практиці; 

3.4) могти кваліфікувати податково-правові ситуації; 

3.5) аргументовано доводити свою думку з питань оподаткування  

4. Аналіз 
(здатність розбивати інформацію на компоненти, розуміти їх взаємозв’язки та організаційну структуру, 

бачити помилки й огріхи в логіці міркувань, різницю між фактами і наслідками, оцінювати значимість 

даних) 

4.1) аналізувати сутність правового регулювання суспільних відносин в 

сфері податкової політики держави; 

4.2) виділяти головні положення (завдання, пропозиції, оцінки тощо), 

викладені в нормативних актах щодо податкової діяльності держави та 

органів місцевого самоврядування; 

4.3) визначати закономірності процесу реалізації норм податкового права; 

4.4) розуміти як виникають, змінюються і припиняються суспільні 

відносини,                                                                                                                

що є предметом податкового права; 

4.5) логічно проаналізувати характер і тенденції розвитку податкового 

законодавства 

5. Синтез 
(здатність поєднувати частини разом, щоб одержати ціле з новою системною властивістю) 

5.1) аргументувати потребу функціонування державних та місцевих 

податків; 

5.2) аргументувати як сплата чи не сплата  конкретною особою обов’язкових 

платежів може впливати на фінанси держави. 

6. Оцінювання 
(здатність оцінювати важливість матеріалу для конкретної цілі) 

6.1) оцінювати юридичну повноцінність нормативних актів в податковій 

сфері; 

6.2) робити висновок щодо основних тенденцій розвитку податкового 

законодавства та практики його застосування; 

6.3) пропонувати власні шляхи вирішення конфліктних ситуацій в сфері 

податкової діяльності держави 

6.4) розробляти можливості інтеграції норм зарубіжного законодавства в 

податковій сферах в національне законодавство, що регулює фінансову 

діяльність держави 

7. Створення (творчість) 
(здатність до створення нового культурного продукту, творчості в умовах багатовимірності та 

альтернативності сучасної культури) 

7.1) розробляти проекти документів за завданою ситуаційною задачею; 

7.2) пропонувати варіанти вирішення реальних фінансових ситуацій на 

підставі законодавства України та проводити аналогію з законодавством 

інших держав. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Загальна характеристика податкового права 

Поняття, предмет та метод податкового права. Місце податкового права в 

системі права України. Система податкового права. Джерела податкового права. 

Податкове законодавство. Поняття, ознаки і класифікація податкових 

правовідносин. Склад податкових правовідносин. Суб’єкти податкових 

правовідносин. Норми податкового права: поняття, особливості, класифікація та 

структура. 

 

Тема 2. Правове регулювання податку  

Поняття податку та розмежування окремих видів обов’язкових платежів 

податкового характеру. Загальні ознаки податкових платежів. Співвідношення 

податків та інших податкових платежів. Ознаки податку. Поняття, види та зміст 

функцій податку. Характеристика як основних, так і додаткових функцій 

податків. Характеристика критеріїв класифікації податків.  

 

Тема 3. Правовий механізм податку 

Поняття та зміст правового механізму податку. Платник податку. 

Фактичний та юридичний платники податків. Резидентський статус платників 

податків. Поняття податкового агенту та податкового представника. Об’єкт 

оподаткування. Податкова база, джерело та предмет оподаткування. Одиниця та 

ставка оподаткування. Податкові строки, податковий період та податкова 

звітність. Податкові пільги: їх поняття та характеристика окремих різновидів. 

Податковий кредит та податкова знижка. 

 

Тема 4. Податкова система України 

Поняття та зміст податкової системи. Сутність, структура і роль системи 

оподаткування. Податкова політика. Суттєві умовами оподаткування, що 

характеризують податкову систему. Система принципів оподаткування. Основні 

характеристики податкових систем. Поняття та зміст податкової системи 

України. Загальні правила щодо встановлення та скасування податків в Україні. 

Зовнішня і внутрішня форми існування податкової системи. 

 

Тема 5. Проблеми подвійного оподаткування 

Поняття подвійного оподаткування. Подвійне оподаткування в широкому 

та в вузькому розумінні. Види подвійного оподаткування. Принципи та ознаки 

подвійного оподаткування. Загальна характеристика принципу суверенної 

рівності держави; принципу міжнародно-правового співробітництва щодо 

питань оподаткування; принципу недопущення подвійного оподаткування; 

принципу визначення податкової юрисдикції держави залежно від резидентства 

чи територіальності; принципу податкової не дискримінації. Основні ознаки 

подвійного оподаткування. Шляхи й методи усунення подвійного 

оподаткування. Міжнародний договір як засіб усунення подвійного 

оподаткування. Види міжнародних  угод, що регулюють  податкові  відносини. 
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Тема 6. Правовий статус фіскальних органів 

Система контролюючих органів у сфері оподаткування України. 

Організаційно-правовий статус органів державної фіскальної служби: структура 

органів державної фіскальної служби, їх функції, завдання.  Права та обов’язки 

органів державної фіскальної служби. Податкова міліція у системі органів 

державної фіскальної служби, її структура, функції та завдання. Інші 

контролюючі органи у сфері оподаткування: їх види та повноваження.  

 

Тема 7.  Податковий контроль 

Податковий контроль: поняття та принципи. Податковий контроль як 

різновид фінансового контролю, його особливості. Об’єкт податкового 

контролю та його види. Види методів податкового контролю. Ведення обліку 

платників податкових платежів. Інформаційне-аналітичне забезпечення 

діяльності органів податкової служби. Перевірки та звірки. Види податкових 

перевірок. Умови та порядок допуску посадових осіб до проведення податкових 

перевірок.  

 

Тема 8. Відповідальність  за податкові правопорушення 

Поняття адміністрування податкових платежів, його об’єкт. Порядок 

подання податкової декларації. Оскарження рішень податкових органів. 

Податковий борг та основні засоби забезпечення виконання платником податків 

своїх обов’язків. Підстава відповідальності за порушення податкового 

законодавства. Склад податкового правопорушення. Характеристика суб’єкту, 

об’єкту, суб’єктивної та об’єктивної сторін податкового правопорушення. Види 

юридичної  відповідальності за порушення податкового законодавства. 

 

Тема 9. Правове регулювання прямого оподаткування 

Поняття прямих податків, їх види. Переваги та недоліки прямого 

оподаткування підприємницької діяльності. Прямі податки, які встановлюються 

безпосередньо на доходи і майно платників і сплачуються ними з власних 

надходжень грошових коштів. Види прямих податків, їх платники, розмір та 

порядок стягнення. Загальна характеристика прямих податків. Податок на 

прибуток підприємств (характеристика елементів правового механізму). Плата 

за землю (характеристика елементів правового механізму). Інші прямі податки в 

податковій системі України. 

 

Тема 10. Правове регулювання непрямих податків 

Непрямі податки їх сутність, види. Переваги та недоліки непрямого 

оподаткування. Індивідуальні та універсальні акцизи, їх спільні риси та 

відмінності. Податок на додану вартість (характеристика елементів правового 

механізму ПДВ). Структурно-логічна схема обчислення ПДВ (податкове 

зобов’язання, податковий кредит). Бюджетне відшкодування. Податкова 

накладна. Пільги з податку на додану вартість. Акцизний податок 

(характеристика елементів правового механізму). Аналіз розділів Податкового 

кодексу України (розділу Ш,  V, VI та ХШ). 
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Тема 11. Правове регулювання податку на доходи фізичних осіб  

Платники податку на доходи фізичних осіб. Об’єкт та база оподаткування 

податку на доходи фізичних осіб. Податкова знижка та податкова соціальна 

пільга. Ставка податку на доходи фізичних осіб. Порядок та строки сплати  

податку на доходи фізичних осіб. Особливості оподаткування доходів, 

одержаних нерезидентами та оподаткування іноземних доходів. Порядок 

оподаткування доходів фізичних осіб-підприємців, крім осіб, які обрали 

спрощену систему оподаткування. 

 

Тема 12. Правове регулювання спеціальних податкових режимів 

Порядок застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та 

звітності та обмеження щодо її застосування. Групи платників єдиного податку. 

Порядок визначення доходів платників єдиного податку та їх склад. Ставки 

єдиного податку. Податковий (звітний період), порядок та строки сплати єдиного 

податку. Ведення обліку та складання звітності платниками єдиного податку. 

Порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування або відмови 

від спрощеної системи оподаткування. Фіксований сільськогосподарський 

податок. Збори  у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та 

теплову енергію та діючого тарифу на природний газ для споживачів. 

 

Тема 13. Правове регулювання збору та обліку єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування  

Поняття єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування та його місце в системі обов’язкових платежів. Принципи збору та 

ведення обліку єдиного внеску. Платники та  база нарахування єдиного внеску 

на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Облік платників 

єдиного внеску. База нарахування єдиного внеску. Порядок обчислення та 

сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. 

Державний реєстр загальнообов’язкового державного соціального страхування. 

Розмір єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

та пропорції його розподілу за видами загальнообов’язкового державного 

соціального страхування.  

 

Тема 14. Правове регулювання місцевих податкових платежів 

Порядок встановлення та скасування місцевих податків та зборів. Види 

місцевих податків та зборів. Співвідношення місцевих податків та місцевих 

зборів. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 

(характеристика елементів правового механізму). Транспортний податок 

(характеристика елементів правового механізму). Збір за місця для паркування 

транспортних засобів (характеристика елементів правового механізму). Збір за 

провадження деяких видів підприємницької діяльності (характеристика 

елементів правового механізму). Туристичний збір (характеристика елементів 

правового механізму).  
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4. Структура вивчення навчальної дисципліни 

 

4.1. Тематичний план навчальної дисципліни 

№ 

те-

ми 

Назва теми  

Кількість годин 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

У
сь

о
го

 у тому числі 

У
сь

о
го

 у тому числі 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

. 

(п
р
ак

).
 

Л
аб

о
р
. 

Ін
.з

ав
. 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

. 

(п
р
ак

).
 

Л
аб

о
р
. 

Ін
.з

ав
. 

С
Р

С
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.  Загальна 

характеристика 

податкового права 

7 1 1   5 7 - - - - 7 

2.  Правове регулювання 

податку 

8 1 1 - - 6 9 1 1 - - 7 

3.  Правовий механізм 

податку 

10 2 2 - - 6 9 1 1 - - 7 

4.  Податкова система 

України 

9 2 1 - - 6 8 1 - - - 7 

5.  Проблеми подвійного 

оподаткування 

8 2 1 - - 5 8 1 - - - 7 

6.  Правовий статус 

фіскальних органів 

7 2 - - - 5 7 - - - - 7 

7.  Податковий контроль  10 2 1 - - 7 12 1 1 - - 10 

8.  Відповідальність за 

податкові 

правопорушення 

10 2 1 - - 7 10 1 1 - - 8 

9.  Правове регулювання 

прямого 

оподаткування 

11 2 2 - - 7 10 1 1 - - 8 

10.  Правове регулювання 

непрямих податків 

11 2 2 - - 7 10 1 1 - - 8 

11.  Правове регулювання 

податку на доходи 

фізичних осіб 

11 2 2 - - 7 14 2 2 - - 10 

12.  Правове регулювання 

спеціальних 

податкових режимів 

11 2 2 - - 7 11 1 2 - - 8 

13.  Правове регулювання 

єдиного внеску на 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування 

11 2 2 - - 7 11 1 2 - - 8 

14.  Правове регулювання 

місцевих податкових 

платежів 

11 2 2 - - 7 9 2 - - - 7 

 Усього годин 135 26 20 - - 89 135 14 12 - - 109 
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4.2. Аудиторні заняття 

           4.2.1. Аудиторні заняття (лекції, семінарські (практичні, лабораторні) 

заняття) проводяться згідно з темами та обсягом годин, передбачених 

тематичним планом.  

          4.2.2. Плани лекцій з передбачених тематичним планом тем визначаються 

в підрозділі 1.2 навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 

          4.2.3. Плани семінарських (практичних, лабораторних) занять з 

передбачених тематичним планом тем, засоби поточного контролю знань та 

методичні рекомендації для підготовки до занять  визначаються в підрозділі 1.3 

навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 

 

4.3. Самостійна робота студентів 

4.3.1. Самостійна робота студентів заочної форми навчання передбачена 

навчальним планом у формі  виконання домашньої контрольної роботи. 

4.3.2. Завдання для самостійної роботи студентів та методичні 

рекомендації до їх виконання визначаються в підрозділі 1.4 навчально-

методичних матеріалів з дисципліни. 

4.3.3. Виконання індивідуальних завдань всіма студентами не є 

обов’язковим і може здійснюватися окремими студентами з власної ініціативи 

або за пропозицією викладача. 

4.3.4. Тематика індивідуальних завдань та методичні рекомендації до їх 

виконання визначаються в підрозділі 1.5 навчально-методичних матеріалів з 

дисципліни. 

4.3.5. Індивідуальні завдання виконуються в межах часу, визначеного для 

самостійної роботи студентів, та оцінюються частиною визначених в розділі 6 

цієї програми кількості балів, виділених для самостійної роботи. 

 

5. Методи навчання та контролю 

Під час лекційних занять застосовуються: 

1) традиційний усний виклад змісту теми; 

2) слайдова презентація. 

На семінарських та практичних заняттях застосовуються: 

- дискусійне обговорення проблемних питань; 

- вирішення ситуаційних завдань; 

- повідомлення про виконання індивідуальних завдань. 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни проводиться у 

формах: 

1) усне або письмове (у тому числі тестове) бліц-опитування студентів щодо 

засвоєння матеріалу попередньої лекції; 

2) усне або письмове (у тому числі тестове) опитування на семінарських 

заняттях; 

3) виконання поточних контрольних робіт у формі тестування. 

Підсумковий семестровий контроль проводиться у формі усного екзамену.  

Структура екзаменаційного білету включає 3 теоретичних питання.  
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6. Схема нарахування балів 

 

 6.1. Нарахування балів студентам з навчальної дисципліни здійснюється 

відповідно до такої схеми: 

 Вивчення  

навчальної дисципліни  
    

 100 балів  
    

     

Очна (денна, вечірня)  

форма навчання 

 Заочна (дистанційна) форма 

навчання 
     

10 балів – 

за результатами  навчання 

під час лекцій 

 5 балів – 

за результатами  навчання 

під час лекцій 
     

40 балів – 

за результатами  навчання 

під час семінарських 

(практичних, лабораторних) 

занять 

 40 балів – 

за результатами  навчання 

під час семінарських 

(практичних, лабораторних) 

занять 
      

20 балів – 

за результатами  самостійної 

роботи 

 25 балів – 

за результатами  самостійної 

роботи 

 

      

       

 30 балів – 

за результатами  складання 

семестрового контролю 

  

 
6.2. Обсяг балів, здобутих студентом під час лекцій, семінарських занять,  

самостійної роботи студентів та виконання індивідуальних завдань 

визначаються в навчально-методичних матеріалах з цієї дисципліни. 
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7. Рекомендовані джерела  

7.1. Основні джерела 

1. Конституція України від 28 червня 1996 року (із зм.). Відомості Верховної 

Ради.  1996.  № 30.  Ст. 141. 

2. Кодекс України про адміністративні правопорушення  від 7 травня 1984 р. 

Відомості Верховної Ради УРСР. 1984. Додаток № 20. 

3. Кримінальний кодекс України: Закон від 5 квітня 2001 р. Відомості 

Верховної Ради (ВВР).  2001. № 25-26. Ст. 131. 

4. Митний кодекс України: Закон  від 13 березня липня 2012 р. Офіційний 

вісник України. 2012. № 32. Ст. 1175. 

5. Податковий кодекс України: Закон від  02.12.2010 р. Голос України.  2010. 

№№ 229-230. 

6. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування: Закон України від 08.07.2010 № 2464-VІ (із 

змінами). Відомості Верховної Ради України.  2011. № 2-3. Ст. 11. 

7. Положення про Державну фіскальну службу України: Затверджено  

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.06.2014р. № 236. Офіційний 

вісник України.  2014. № 55. Ст. 1507. 

8. Про утворення територіальних органів Державної фіскальної служби та 

визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів 

України: Постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 311. 

Офіційний вісник України.  2014. № 64. Ст. 1765. 

9. Про затвердження Порядку координації одночасного проведення планових 

перевірок  (ревізій) контролюючими органами та органами державного 

фінансового контролю: Постанова Кабінету Міністрів України від 

23.10.2013 р. № 805. Офіційний вісник України.  2013.  № 87.  Ст. 67. 

10. Про порядок проведення контролюючими органами зустрічних звірок: 

Постанова Кабінету Міністрів України; Постанова, Порядок від 27.12.2010 

№ 1232.  Офіційний вісник України. 2011. № 1. Ст. 17.  

11. Про затвердження Положення про Міністерство фінансів України: 

Постанова КМУ від 20.08.2014. ОВУ. 2014. № 69. Ст. 1936. 

12. Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів: Наказ 

Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588. Офіційний вісник 

України. 2012. № 1. Ст. 39. 

13. Про затвердження Порядку взаємодії територіальних органів Державної 

фіскальної служби України, місцевих фінансових органів та 

територіальних органів Державної казначейської служби України у 

процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру 

сплачених сум грошових зобов'язань: Наказ Мінфіну України від 

15.12.2015р. № 1146. Офіційний вісник України. 2016.  № 4.  Ст. 257. 

14. Про затвердження Порядку оформлення результатів документальних 

перевірок щодо дотримання податкового, валютного та іншого 

законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи 

державної податкової служби, платниками податків - фізичними особами: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/584/2011
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1234-2010-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1234-2010-%D0%BF
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1232-2010-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0070-11
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0070-11
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0070-11
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0070-11
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Наказ ДПС України від 14.03.2013 р.  № 395. Офіційний вісник України. 

2013.  № 34. Ст. 1228. 

15. Про затвердження Порядку оформлення результатів документальних 

перевірок дотримання законодавства України з питань державної митної 

справи, податкового, валютного та іншого законодавства платниками 

податків - юридичними особами та їх відокремленими підрозділами: Наказ 

Мінфін України від 20.08.2015 №727. Офіційний вісник України.  2015.  № 

89.  Ст. 2985. 

16. Про затвердження Порядку формування плану-графіка проведення 

документальних планових перевірок платників податків: Наказ Мінфін 

України від 02.06.2015 №524. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0751-15 

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

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

701 с. 

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

ЮрінкомІнтер, 2010.  808 с. 

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

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

20. 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. 

21. Лучковська С.І. Фінансове право: Навч. посібник.  К. : КНТ, 2010. 296 с. 

22. Податкове право: навч. посіб. / за  ред. М.П. Кучерявенка.  К. : Юрінком 

Інтер, 2003. 400 с. 

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

2010. 368 c. 

 

7.2. Допоміжні джерела 

1. Алисов Е.А. Финансовое право Украины : Учебное пособие. Харьков, 

2000.  229 с. 

2. Алісов Є.О. Фінансове право : Підручник для студ. юрид. вузів / відп.ред. 

Л.К. Воронова.  Х. : Консум, 1998.  496 с.  

3. Бех Г.В., Дмитрик О.О., Криницький І.Є. Фінансове право України: 

Підручник / ред. М.П. Кучерявенка. К. : Юрінком Інтер. 2007. 320 с. 

4. Воронова Л.К. Фінансове право України : Підручник.  К. : Прецедент; Моя 

книга, 2006. 448 с. 

5. Воронова Л.К. Фінансове право : Навч. посібник для студентів юрид. вузів 

та факультетів / За ред. Л.К. Воронової.  Х. 2007.  495 с. 

6. Воронова Л.К. Фінансове право : навч. посібник для студентів юрид. вузів 

та факультетів / За ред. Л.К. Воронової і Д.А. Бекерсбкої. К., 2000. 

7. Горбунова О.Н. Финансовое право : Учебник / под. ред. О.Н. Горбуновой. 

[2-е изд. перераб. и доп. ]. М., 2002.  400 с. 

8. Горбунова О.Н. Финансовое право: Учебник / Под. редакцией проф.. 

О.Н. Горбуновой. М. : Юристъ, 1996. 400 с. 

http://pravouch.com/page/pravo/uchebnik/uch-27.html
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9. Грачева Е.Ю., Соколова Э.Ф. Финансовое право : Учебное пособие. [2-е 

издание, испр. и перераб.] М. : Юриспруденция, 2000. 304 с. 

10. Зюнькін А.Г. Фінансове право : опорний конспект лекцій. К. : МАУП, 2003. 

3-тє вид., доп. 160 с. 

11. Івасішина Н.В. Конспект лекцій з дисципліни «Фінансове право» (для 

студентів денної та заочної форми навчання всіх спеціальностей академії). 

Харків: ХНАМГ. 2007.  162 с. 

12. Бурлакова Л.В. Система налогообложения : (отеч. и зарубеж. опыт).   Киев : 

УкрНИИНТИ, 1991. 52  с.  

13. Бельский К.С. Финансовое право: наука, история, библиография. М. : Юрист, 

1995. 208 с. 

14. Предмет фінансового права постсоціалістичної держави : навчально-

методичний посібник.  Чернівці: Рута, 2003. 72  с.  

15. Джерела фінансового права України : навчально-методичний посібник.  

Чернівці: Рута, 2003. 86 с. 

 

 

 

  

http://the-law.at.ua/load/juridichna_literatura/finansove_pravo_ukrajini/zjunkin_a_g_finansove_pravo_opornij_konspekt_lekcij_k_maup_2003_3_te_vid_dop_160_s/11-1-0-41
http://the-law.at.ua/load/juridichna_literatura/finansove_pravo_ukrajini/zjunkin_a_g_finansove_pravo_opornij_konspekt_lekcij_k_maup_2003_3_te_vid_dop_160_s/11-1-0-41
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8. Інформаційні ресурси в Інтернеті 

http://iportal.rada.gov.ua/ - Верховна Рада України 

http://sts.gov.ua/ - Державна фіскальна служба України 

http://www.customs.gov.ua/ - Державна митна служба України 

http://www.khmelnytsky.com/ - Хмельницька міська рада    

http://www.kmu.gov.ua/control/ - Урядовий портал 

http://www.president.gov.ua/ - Президент України 

http://www.nads.gov.ua/ - Національне агентство з питань державної служби 

http://www.nbuv.gov.ua/- Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського 

http://univer.km.ua/ - Хмельницький університет управління та права 

 

 

 

http://www.customs.gov.ua/
http://www.khmelnytsky.com/
http://www.kmu.gov.ua/control/
http://www.president.gov.ua/
http://www.nads.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://univer.km.ua/
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Розробник програми:  

 Сторожук І.П. –  доцент кафедри конституційного, адміністративного та 

фінансового права, кандидат юридичних наук, доцент  

_______________________ І. П. Сторожук 

26 серпня 2019 року 

 

Схвалено кафедрою конституційного, адміністративного та фінансового 

права 27 серпня 2019 року, протокол № 1. 

Завідувач кафедри _____________________ О.М. Буханевич 

27  серпня  2019 року  

 

Декан юридичного факультету  

_______________________ С. А. Крушинський 

27  серпня  2019 року 

 

 

Погоджено методичною радою університету 27  серпня  2019 року, 

протокол № 1. 

Голова методичної ради _________________ І.Б. Ковтун 

          27  серпня  2019 року 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 

Обліковий обсяг програми – 0,56 ум.др.арк. 
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