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ПОДАТКОЕ ПРАВО УКРАЇНИ ТА ЄС 

  

Тип дисципліна професійної та 

практичної підготовки  

Код ОК9 

Семестр 3-й 

Загальна кількість 

кредитів/годин: 

3 кредити / 90 год 

Форма контролю екзамен 

Викладач канд. екон. наук, доцент, доцент 

кафедри господарського та 

адміністративного права Петренко 

Г.О. 

Необхідні обов’язкові попередні та 

супутні навчальні дисципліни: 

Адміністративне право, Фінансове 

право,  Адміністративні процедури: 

теорія і практика застосування 

Місце у структурно-логічній 

схемі: 

ОК9 Податкове право України та ЄС 

викладається на другому році 

навчання 

Форми навчання:  лекції, практичні, самостійна робота 

Критерії оцінювання:  поточний контроль – 60 балів, 

підсумковий контроль  – 40 балів  

Мова викладання:  українська  

 

 

ЗМІСТ 

 

         При розробці курсу були використані практики викладання питань 

оподаткування у Європейському Союзі з метою формування світогляду 

юриста, усвідомлення ним своїх цінностей, ролі і значення юридичної 

професії в суспільстві. Курс заснований на сучасному розумінні 

нижчезазначених питань. Поняття, принципи та джерела податкового права 

України та ЄС. Правове регулювання податкового контролю. Правове 

регулювання оподаткування юридичних та фізичних осіб в Україні. Правове 

регулювання місцевих податків і зборів. Відповідальність за порушення 

законів з питань оподаткування. Гармонізація акцизів в ЄС. Правове 

регулювання ПДВ за законодавством ЄС. Корпоративне оподаткування в ЄС. 

Оподаткування доходів фізичних осіб. 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у 

здобувачів вищої освіти наступних компетентностей та результатів 

навчання, а саме: 



Загальні компетентності (ЗК). 

ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел.  

ЗК5. Здатність спілкуватися іноземною мовою у професійній сфері як 

усно, так і письмово.  

ЗК9. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

 

Спеціальні (фахові) компетентності (СК). 

СК2. Здатність аналізувати та оцінювати вплив правової системи 

Європейського Союзу на правову систему України.  

СК4. Здатність оцінювати взаємодію міжнародного права та 

міжнародних правових систем з правовою системою України.  

СК6. Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові рішення, давати 

розгорнуту юридичну аргументацію. 

 

Результати  навчання (РН). 

РН7. Дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і 

обґрунтовувати варіанти їх розв’язання.  

РН10. Аналізувати взаємодію міжнародного права та міжнародно-

правових систем з правовою системою України на основі усвідомлення 

основних сучасних правових доктрин, цінностей та принципів 

функціонування права. 

РН12. Проводити порівняльно-правовий аналіз окремих інститутів 

права різних правових систем, враховуючи взаємозв’язок правової системи 

України з правовими системами Ради Європи та Європейського Союзу. 


