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___2021/2022___ навчального року 

 

 

Назва курсу Порядок захисту прав та свобод платників податків 

Адреса 

викладання 

курсу 

Юридичний факультет Львівського національного університету імені 

Івана Франка, вул..Січових Стрільців, 14, м.Львів 79000 

Факультет та 

кафедра, за 

якою закріплена 

дисципліна 

Юридичний факультет, кафедра адміністративного та фінансового 

права 

Галузь знань, 

шифр та назва 

спеціальності 

08 «Право», 081 «Право» 

Викладачі курсу Мостовий Андрій Стефанович, к.ю.н., доцент 

Контактна 

інформація 

викладачів 

Викладачі кафедри адміністративного та фінансового права 

Місце знаходження: юридичний факультет, кафедра адміністративного 

та фінансового права, 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 14, ауд. 

Г-217, тел. (032) 239-45-25 Пошта - andrii.mostovyi@lnu.edu.ua, 

https://law.lnu.edu.ua/employee/mostovyj-andrij-stefanovych 

Консультації по 

курсу 

відбуваються 

Консультації відбуваються в день проведення лекцій/практичних занять. 

Також можливі он-лайн консультації через Skype або подібні ресурси. 

Для погодження часу он-лайн консультацій слід писати на електронну 

пошту викладача. 

Сторінка курсу  

Інформація про 

курс 

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні 

знання, обов’язкові для того, щоб опанувати теоретичним та 

практичними навичками та вміннями захисту прав та свобод платників 

податків. 

Проведення курсупередбачає огляд та аналіз основ правових 

засобів захисту, з’ясування змісту кожного з видів таких засобів 

захисту,процесуальний порядок застосування кожного з них, особлива 

увагу на приділена адміністративним та судовимзасобам..  

Коротка 

анотація курсу 

ДисциплінаПорядок захисту прав та свобод платників податківє 

вибірковою дисципліною зі спеціальності «Право» за освітньою 

програмою «Магістр», яка викладається в 9 семестрі в обсязі 3 кредитів 

(за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі 

курсу 

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Порядок захисту прав та 

свобод платників податків» є: 

- ознайомлення студентів із завданнями курсу для оволодіння 

знаннями та розумінням сучасних підходів щодо застосування 

засобів захисту;  

- з’ясування принципів у сфері захисту прав та свобод платників 

податків; 

- вивчення та аналіз нормативних та доктринальних джерел; 

- визначенням поняття і структури адміністративних засобів захисту 

прав та свобод у податкових правовідносинах; 

- характеристика судових способів захист прав та свобод платників 

податків; 

-  вивчення порядку застосування відповідних засобів захисту; 

- визначення особливостей порядку використання самозахисту у 

податкових правовідносинах; 

mailto:andrii.mostovyi@lnu.edu.ua


- вивчення принципів податкового права, поняття та види 

обов’язкових платежів та їх види в Україні. 

Основна мета – навчити студента аналізувати теоретичні положення, а 

також проблеми практичного застосування відповідних норм, вміти 

формулювати власні позиції з використанням посилань на нормативні 

акти, судову практику по вирішенню справ у сфері податкових 

правовідносин, що сприятиме формуванню у студента не тільки 

уявлення про порядок застосування відповідних засобів але і практичних 

навиків використання. 

 

Література для 

вивчення 

дисципліни 

 Основна література:  

1) Конституція України прийнята Верховною Радою України 

26.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 

141. 

2) Податковий Кодекс України. (іззмінами та 

доповненнями):.К.:Алерта; Центр учбовоїлітератури, 2016. - 488 с. 

3) Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності, Закон України від 05.04.2007р., №877 // 

Офіційний вісник України від 25.06.2007р., № 44, стор. 12, стаття 1771, 

кодакта 40114/2007 

4) Пришва Н.Ю. Податкове право [Текст] :навч. посіб. / Н. Ю. 

Пришва. – К .: ЮрінкомІнтер, 2010. - 365 с. 

5) Фінансове право України: Навч. посібник [для студ. вищ. навч. 

закл] / [Л.К. Воронова, М.П. Кучерявенко, Н.Ю.Пришва та ін.]; за ред. 

Л.К. Воронової, М.П. Кучерявенко. - К.: "Правоваєдність", 2009. - 395 с. 

6) Податкове право: навч. посібн. / за заг. ред. А.Г. Чубенка, Д.М. 

Павлова. – К.: НАВС, 2014. – 304 с..3. Воронова Л.К. Фінансове право 

України: Підручник. – К.: Прецедент; Моя книга, 2006. – 448 с.  

7) Греца Я. В. Правовиймеханізмреалізації та захисту прав і 

законнихінтересівсуб’єктівподатковихправовідносин: автореф. дис. … 

канд. юрид. наук: 12.00.07 / Я. В. Греца; Ін-т законодавства Верхов. 

РадиУкраїни. — К., 2006. — 20 с. 2.  

8) Куций О. А. Адміністративно-правовізасобизабезпечення прав 

фізичнихосіб у податковихправовідносинах: автореф. дис… канд. юрид. 

наук: 12.00.07 / О. А. Куций; Одес. нац. юрид. акад. — О., 2004. — 19 с. 

3.  

9) Мулявка Д. Г. Адміністративно-правові заходи забезпечення прав 

платниківподатків: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07 / Д. Г. 

Мулявка; Нац. акад. держ. податк. СлужбиУкраїни. — Ірпінь, 2004. — 19 

с. 4.  

10) Турило А. М. ПроблемніаспектиПодаткового кодексу України / А. 

М. Турило, І. С. Захарченко,Т. В. Мар’юк, М. Ю. Кіданова // 

Інноваційнаекономіка. – 2012. – No 6. – С. 286–288 

11) Усенко Р. Проблемиюридичноївідповідальності за 

правопорушення у сферіоподаткування (за матеріаламиПодаткового 

кодексу України) // Підприємництво, господарство і право. - 2019. - № 

10.- С. 52-55. 

12) Федорчук О. М. Правовіосновизахисту прав і 

законнихінтересівплатниківподатків в адміністративному порядку: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07 / О. М. Федорчук; Нац. акад. 

держ. податк. службиУкраїни. — Ірпінь, 2003. — 20 с. 

13) Податкове право України : навч. посіб. / за ред. М. П. 

Кучерявенка. — Х. : Право, 2020. — 256 с 

14) Tychmańska, Aleksandra, Taxpayer Rights and Protection in the Era of 



Tax Law Internationalization, Aleksandra Tychmańska, University of Warsaw 

Doctoral Candidate // The American Bar Association, / 

https://www.americanbar.org/groups/taxation/publications/abataxtimes_home/

21spr/21spr-pop-tychmanska-intl-taxpayer-rights/ 

15) CarlosBritoFonseca, 

Generalframeworkofrightsandobligationsoftaxpayers // Inter-

AmericanCenterofTaxAdministrations – CIAT, 2010 

16) TaxpayerBillofRightsGuide: Understandingyourrightsas a taxpayer, 

GovernmentofCanada, From: CanadaRevenueAgency// 

https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/forms-

publications/publications/rc17/taxpayer-bill-rights-guide-understanding-your-

rights-a-taxpayer.html 

17) TaxpayerBillofRights/IRS, 

AnofficialwebsiteoftheUnitedStatesGovernment // 

https://www.irs.gov/taxpayer-bill-of-rights. 

18) Britishtaxes: a guidetotheUKtaxsystem // ExpaticaUnitedKingdom// 

https://www.expatica.com/uk/finance/taxes/a-complete-guide-to-the-uk-tax-

system-758254/ 

 

 Додаткова література:  
1) Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 

поданням Президента України щодо відповідності Конституції України 
(конституційності) підпунктів 3.5, 3.6 пункту 3 статті 3 "Прикінцеві положення" 
Закону України "Про Митний тариф України", абзацу восьмого частини другої 

статті 9 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (справа про 
тимчасову надбавку до діючих ставок ввізного мита) від 23.06.2009р., № 15-
рп/2009 // Офіційний вісник України від 06.07.2009р., № 48, стор. 42, стаття 
1629, код акта 47025/2009 
2) Пришва Н.Ю. Податкове право [Текст] :навч. посіб. / Н. Ю. Пришва. – К .: 

ЮрінкомІнтер, 2010. - 365 с. 
3) Кравченко Н. Г. Принципиподатковогозаконодавства за Податковим 

кодексом України / Н. Г. Кравченко // Науковіза-пискиНаУКМА. – 2011. – Т. 
116. Юридичні науки. – С. 87. 

4) Оглядсудової практики Касаційногоадміністративного суду у складі 

Верховного Суду щодореєстраціїподатковихнакладних / 

розрахунківкоригувань / Упоряд.: 

управліннязабезпеченняроботисудовоїпалати з розгляду справ 

щодоподатків, зборів та 

іншихобов’язковихплатежівсекретаріатуКасаційногоадміністративного 

суду у складі Верховного Суду; правовеуправління (I) департаменту 

аналітичної та правовоїроботиапарату Верховного Суду. Відпов. за вип.: 

суддяВС, секретарсудовоїпалати з розгляду справ щодоподатків, зборів 

та іншихобов’язковихплатежів, канд. юрид. наук Р. Ф. Ханова; науковий 

консультант відділузабезпеченняроботи секретаря та 

суддівсудовоїпалатиуправліннязабезпеченняроботисудовоїпалати з 

розгляду справ щодоподатків, зборів та 

іншихобов’язковихплатежівсекретаріатуКасаційногоадміністративного 

суду, канд. юрид. наук А. А. Барікова. – Київ, 2021. – 28 стор. 

 

Інтернет-джерела. 

1. Офіційний сайт Верховної Ради України – Режим доступу: rada.gov.ua 

2. Офіційний сайт Міністерства фінансів України – Режим доступу: 

minfin.gov.ua 

3. Офіційний сайт Державної податкової служби – Режим доступу: 

https://tax.gov.ua/ 

http://www.rada.gov.ua/


4. Єдиний державний реєстр судових рішень України -  Режим доступу: 

reyestr.court.gov.ua 

5. Офіційне зібрання узагальнюючих податкових консультацій – 

Режим доступу: https://mof.gov.ua/uk/set-of-summarizing-tax-

consultations 

6. Єдиний реєстр індивідуальних податкових консультацій – Режим 

доступу: https://cabinet.tax.gov.ua/registers/ipk 

 

 

Тривалість 

курсу 

32   год. 

 

Обсяг курсу 32 годин аудиторних занять. З них 16 годин лекцій, 16 годин практичних 

занять та ____0______ годин самостійної роботи  

Очікувані 

результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  

- Знати  

правові норми, які регулюють основи податкових правовідносин, 

систему податків та систему оподаткування в Україні. 

правові норми, які визначають відповідні засоби захисту прав та 

інтересів платників податків. 

 аналізувати судову та адміністративну практику вирішення спорів 

платників податків з податковими органами.  

поняття та види обов’язкових платежів, елементи юридичного складу 

податку та збору. 

особливості та порядок проведення податкового контролю та 

оформлення результатів податкових перевірок. 

 

- Вміти  

аналізувати специфіку правових відносин, які виникають у зв’язку 

ізсплатою податків в Україні;. 

практично застосовувати норми податкового та митного 

законодавства на практиці; 

правильно визначати та кваліфікувати види податкових 

правовідносин та класифікувати види спірних ситуацій з 

контролюючими органами; 

складати документи в рамках виконання відповідних дій щодо 

проведення податкових перевірок, а також при складання документів 

оскарження протиправних рішень, дій або бездіяльності; 

застосовувати понятійно-категоріальний апарат, нормативно-

правову лексику і спеціальну термінологію. 

 

Ключові слова Податкові правовідносини, податкові правопорушення, податок, збір, 

податковий обов'язок, податковий борг, Податкове право, Митне право, 

Фінансове право, Кримінальне право, контролюючі,правоохоронні 

органи, органи стягнення, контроль, оподаткування, способи захисту, 

судовий захист, адміністративний порядок оскарження. 

Формат курсу Очний /заочний  

 Проведення лекцій, лабораторних робіт та консультації для кращого 

розуміння тем 

Теми Схема курсу додається 

Підсумковий 

контроль, 

форма 

іспит/залік в кінці семестру/року 

письмовий/тестовий/усний/комбінований  

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з теорії держави 

і права, з конституційного, адміністративного, податкового, митного, 

http://www.reyestr.court.gov.ua/
http://www.reyestr.court.gov.ua/
https://mof.gov.ua/uk/set-of-summarizing-tax-consultations
https://mof.gov.ua/uk/set-of-summarizing-tax-consultations


фінансового, кримінального права, достатніх для сприйняття 

категоріального апарату податкового права, розуміння його джерел 

Навчальні 

методи та 

техніки, які 

будуть 

використовуват

ися під час 

викладання 

курсу 

Презентація, лекції, колаборативне навчання (форми – групові проекти, 

спільні розробки, тьюторство* ,  навчальні спільноти і т. д.) проектно-

орієнтоване навчання, дискусія 

 

Необхідне 

обладнання 

Із урахуванням особливостей навчальної дисципліни. Вивчення курсу 

може не потребувати використання програмного забезпечення, крім 

загально вживаних програм і операційних систем. 

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

за наступним співідношенням:  

• практичні/самостійні тощо : 25% семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів_____ 

• контрольні заміри (модулі): 25% семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів______ 

 • іспит/залік: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів100 

 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька видів 

письмових робіт (есе, вирішення кейсу, підготовка документів). 

Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх 

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань 

на використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в 

роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади 

можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її 

незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи 

обману. Відвідання занять є важливою складовою навчання. 

Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття 

курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість 

відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані 

дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх видів 

письмових робіт, передбачених курсом. Література. Уся література, яку 

студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем 

виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студенти 

заохочуються до використання також й іншої літератури та джерел, яких 

немає серед рекомендованих. 

 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на поточному 

тестуванні, бали підсумкового тестування. При цьому обов’язково 

враховуються присутність на заняттях та активність студента під час 

практичного заняття; недопустимість пропусків та запізнень на заняття; 

користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними 

пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; 

списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. 

ін. 

 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються.  

 

Питання до 

заліку чи 

1) Поняття та структура податкової системи та системи оподаткування 

в Україні. 



екзамену. 2) Органи уповноваженні встановлювати загальнообов’язкові податки 

та збори.. Принципи та основні засади податкової системи України.  

3) Джерела податкового права України. особливості міжнародно-

правового регулювання податкових відносин. 

4) Поняття податку, історична генеалогія та сучасне трактування. 

5) Функції податку збору. 

6) Види податків та зборів в Україні.  

7) Порядок встановлення податків в Україні. Особливості встановлення 

та застосування місцевих податків.  

8) Поняття та зміст адміністрування податків.  

9) Податковий контроль, його зміст та форми.  

10) Податкові перевірки, поняття та види.  

11) Порядок проведення податкових перевірок.  

12) Правовий статус посадових осіб контролюючих органів та 

підконтрольних суб’єктів при проведенні податкових перевірок.  

13) Поняття та порядок проведення камеральної перевірки.  

14) Поняття та особливості проведення документальних перевірок.  

15) Поняття та зміст фактичної перевірки.  

16) Особливості проведення спільних перевірок 

17) Права та свободи платників податків.  

18) Особливості реалізації імперативного (владних приписів) методу 

правового регулювання у податкових правовідносинах.  

19) Поняття порушення прав та свобод платників податків та способи 

захисту і відновлення порушених прав.  

20) Поняття адміністративного порядку захисту прав та свобод 

платників податків. Поняття судового захисту прав та свобод 

платників податків.  

21) Правові стандарти реалізації самозахисту у сфері податкових 

правовідносин.  

22) Порядок та строки звернення до контролюючих органів із скаргою. 

23) Підвідомчість скарг на дії, бездіяльність та рішення контролюючих 

органів. 

24) Строки подання скарг.  

25) Строк та порядок розгляду скарг.  

26) Повноваження посадових осіб контролюючих органів при розгляді 

скарги платника податків.  

27) Зміст рішення про результати розгляду скарги та його вручення. 

28) Порядок та строки звернення до суду. 

29) Співвідношення строків давності за ПКУ, позовної давності та 

строку звернення до суду.  

30) Обчислення строків у випадку попереднього оскарження.  

31) Зміст та форма позовної заяви.  

32) Особливості формулювання позовних вимог.  

33) Нормативні стандарти відшкодування шкоди, завданої незаконними 

діями та рішеннями органів ДПС.  

34) Застосування практики Верховного Суду України та Європейського 

суду з прав людини. 



35) Особливості реалізації практики Суду Європейського Союзу в 

Україні; 

36) Скарги на нормативні та індивідуальні акти контролюючих органів.  

37) Скарги на бездіяльність посадових осіб контролюючих органів. 

 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 

 

 

*ПРИМІТКА 

Зовнішня форма вираження силабусу може бути відмінною та поданою до візуального 

сприйняття не лише у формі таблиці. Бажаним є дотримання самої структури. Можливе 

наповнення силабусу додатковими розділами із розширенням інформації про курс. 

Запропонована форма є лише зразком. 

 

  



Схема курсу 

«Порядок захисту прав та свобод платниківподатків» 

2021-2022 
‘ Тема, план, короткі тези  Форма 

діяльності 

(заняття)* 

*лекція, 

самостійна, 

дискусія, 

групова 

робота)  

Література.*** Ресурси в інтернеті  Завдан

ня, год  

Термін 

виконання  

1 ТЕМА 1.Поняття та 

змістподатковоїсистеми та 

системиоподаткування в Україні 

Лекція 

 

 

 

1. Конституція України прийнята Верховною 
Радою України 26.06.1996 р. // Відомості Верховної 
Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141. 
2. Податковий Кодекс України. (іззмінами та 
доповненнями):.К.:Алерта; Центр учбовоїлітератури, 
2016. - 488 с. 
3. Про основні засади державного нагляду 
(контролю) у сферігосподарськоїдіяльності, Закон 

Українивід 05.04.2007р., №877 // 
ОфіційнийвісникУкраїнивід 25.06.2007р., № 44, стор. 
12, стаття 1771, кодакта 40114/2007 
4. Конвенція про захист прав людини і 
основоположнихсво-бод. Редакціявід 01.06.2010 
ратифіковано Законом No 475/97-ВР від 17. 07. 97 // 
Урядовий кур’єр. – 2010. – 17.11. – No 215. 

5. Рішення Конституційного Суду України у 
справі за конституційним поданням Президента 
України щодо відповідності Конституції України 
(конституційності) підпунктів 3.5, 3.6 пункту 3 статті 
3 "Прикінцеві положення" Закону України "Про 
Митний тариф України", абзацу восьмого частини 

2 
години  

 

Протягом заняття  

 



Система оподаткування в Україні, значення 

та порядок встановлення. 

Конституційніположеннящодосистемиоподат

кування в Україні. Органиуповноваженні на 

встановленнязагальнообов’язковихподатків 

та зборів. Податкова система України: зміст 

та структура. Принципи та основні засади 

податковоїсистемиУкраїни. 

Правовістандартищодофункціонуваннясисте

мипарафіскальних та 

квазіфіскальнихплатежів в Україні. 

Джерелаподаткового права України. 

особливостіміжнародно-правового 

регулюванняподатковихвідносин. 

практичнеза

няття 

другої статті 9 Закону України "Про 
зовнішньоекономічну діяльність" (справа про 
тимчасову надбавку до діючих ставок ввізного мита) 

від 23.06.2009р., № 15-рп/2009 // Офіційний вісник 
України від 06.07.2009р., № 48, стор. 42, стаття 1629, 
кодакта 47025/2009 
6. Пришва Н.Ю. Податкове право [Текст] 
:навч. посіб. / Н. Ю. Пришва. – К .: ЮрінкомІнтер, 
2010. - 365 с. 
7. Кравченко Н. Г. 
Принципиподатковогозаконодавства за Податковим 

кодексом України / Н. Г. Кравченко // Науковіза-
пискиНаУКМА. – 2011. – Т. 116. Юридичнінауки. – 
С. 87. 
8. Податковіконфлікти: 
особливостівирішення :навч. посіб. ; за заг. ред. Л. В. 
Трофімової. – К. : КНТ, 2010. – 360 с. 
9. Податкові спори: виникнення, природа, 

засобиврегулюван-ня :навч. посіб. / С. В. Буряк, П. 
В. Мельник, Ф. О. Ярошен-ко [та ін.] ; за заг. ред. С. 
В. Буряка. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 800 с. 
10. Фінансове право України: Навч. посібник 
[для студ. вищ. навч. закл] / [Л.К. Воронова, М.П. 
Кучерявенко, Н.Ю.Пришва та ін.]; за ред. Л.К. 
Воронової, М.П. Кучерявенко. - К.: 

"Правоваєдність", 2009. - 395 с. 
 

 Підготовкадопові

ді та 

індивідуальногоза
вдання 

 ТЕМА 2..Поняття та елементи 

юридичного складу податку. 

Видиподатківтазборів 
 

Лекція 

 

 

 

1. Конституція України прийнята Верховною 
Радою України 26.06.1996 р. // Відомості Верховної 
Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141. 

2. Податковий Кодекс України. (іззмінами та 

2 

години  

 

Протягом заняття  

 

 



Поняттяподатку, історичнагенеалогія та 

сучаснетрактування. Видиподатків та 

їхфіскальне, стимулюючезначення. 

Функціїподатків. 

Характернівідмінностіподатку та збору. 

Видизбрів, щосправляються в Україні. 

Співвідношення понять податкузбору та 

мита. Порядок встановленняподатків в 

Україні. Особливостівстановлення та 

застосуваннямісцевихподатків. Види систем 

оподаткування в Україні, 

спеціальніподатковірежими. Порівняльно-

правовахарактеристика з іноземними 

системами оподаткування. 

 

практичне 

заняття 

доповненнями):.К.:Алерта; Центр учбовоїлітератури, 
2016. - 488 с. 
3. Податкове право: навч. посібн. / за заг. ред. 

А.Г. Чубенка, Д.М. Павлова. – К.: НАВС, 2014. – 304 
с..3 
4. Воронова Л.К. Фінансове право України: 
Підручник. – К.: Прецедент; Моя книга, 2006. – 448 
с.  
5. Глущенко В. В., Риженко І. Є. 
Векторирозвиткуподаткового аудиту в Україні // 
ФінансиУкраїни. - 2010. - № 1.- С. 46-54. 

6. Гой В. 
Удосконаленнядіяльностіспеціалізованихдержавних
податковихінспекцій по роботі з великими 
платникамиподатків // Підприємництво, 
господарство і право. - 2009. - № 11. - C. 141-145. 
7. Греца Я. В. Правовиймеханізмреалізації та 
захисту прав і 

законнихінтересівсуб’єктівподатковихправовідносин
: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07 / Я. В. 
Греца; Ін-т законодавства Верхов. РадиУкраїни. — 
К., 2006. — 20 с. 2. 
8. Лист Вищогоадміністративного суду 
«Щодостроківоскар-женнярішенняконтролюючого 
органу про нарахування грошового зобов’язання» від 

01.11.2011 No 1935/11/13-11 [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v1935760-11. 
 

 Підготовкадопові

ді та 

індивідуальногоза
вдання 

 ТЕМА 3.Правові засади 

реалізаціїсистемиадмініструванняподатків 

в Україні 

 

Лекція 

 

 

 

 

1. Конституція України прийнята Верховною 

Радою України 26.06.1996 р. // Відомості Верховної 
Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141. 
2. Податковий Кодекс України. (іззмінами та 
доповненнями):.К.:Алерта; Центр учбовоїлітератури, 

4 

години  

 

Протягом заняття  

 

 

 



Поняття та змістадмініструванняподатків. 

Податковий контроль, йогозміст та значення 

в податковихправовідносинах. 

Способиреалізаціїподаткового контролю. 

Податковіперевірки, поняття та види. 

Порядок проведенняподатковихперевірок, 

нормативно-правоверегулювання. Права та 

обов’язкипосадовихосібконтролюючихоргані

в при проведенніподатковихперевірок. Права 

та обов’язкиплатниківподатків при 

проведенніподатковихперевірок. Поняття та 

порядок проведеннякамеральноїперевірки. 

Поняття та 

особливостіпроведеннядокументальнихпереві

рок. Поняття та змістфактичноїперевірки. 

Нормативнівимоги та джереларегулювання 

порядку проведенняподатковихперевірок. 

Особливостіпроведенняспільнихперевірок 

 

практичнеза

няття 

2016. - 488 с. 

3. Дудоров О., Каменський Д. Генезис заходів 
протидії податковій злочинності у США: від початку 
20 ст. до сьогодення // Підприємництво, 
господарство і право.- 2009.- № 5.- C. 62-68. 
4. Каменський Д. 

Податковірозслідуваннядіяльностіфінансовихустано
в у США: сучасна практика // Підприємництво, 
господарство і право.-2009.- № 7.- C. 40-46. 
5. Куций О. А. Адміністративно-
правовізасобизабезпечення прав фізичнихосіб у 
податковихправовідносинах: автореф. дис… канд. 
юрид. наук: 12.00.07 / О. А. Куций; Одес. нац. юрид. 

акад. — О., 2004. — 19 с. 3.  
6. Мулявка Д. Г. Адміністративно-правові 
заходи забезпечення прав платниківподатків: 
автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07 / Д. Г. 
Мулявка; Нац. акад. держ. податк. СлужбиУкраїни. 
— Ірпінь, 2004. — 19 с. 4.  

7. Андрущенко В. 

Фіскальнеадмініструванняякнаука і мистецтво / 

В.Л. Андрущенко // ФінансиУкраїни : журнал. – 

2003. – № 6. – С. 27-35.  

8. Воронкова О. Сучасний стан 

сплатиподатків в Україні / О.М. Воронкова // 

ВісникЖи- томирського державного 

технологічногоуніверситету :зб. наук. праць. – 

Сер.: Економічніна- уки. – 2013. – № 4 (66). – С. 

155-161. 

 Підготовкадопові

ді та 

індивідуальногоза
вдання 

 ТЕМА 

4.Поняттявидиспособизахисту прав та 

інтересівплатниківподатків 

 

Лекція 

 

 

 

1) Конституція України прийнята Верховною 
Радою України 26.06.1996 р. // Відомості Верховної 
Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141. 
2) Податковий Кодекс України. (іззмінами та 

доповненнями):.К.:Алерта; Центр учбовоїлітератури, 
2016. - 488 с. 
3) Паламаренко Я. Реалізаціязаконодавства про 
відповідальність у податковійсфері: деякіпроблеми // 
Право України.-2001.- №5.- с.56-58. 
4) Усенко Р. Проблемиюридичноївідповідальності 
за правопорушення у сферіоподаткування (за 

матеріаламиПодаткового кодексу України) // 

4 

години  

 

Протягом заняття  

 

 

Права та свободиплатниківподатків. 

Особливостіреалізаціїімперативного 

(владнихприписів) методу правового 

регулювання у податковихправовідносинах. 

Поняттяпорушення прав та свобод 

платниківподатків та способизахисту і 

відновленняпорушених прав. 

практичне 

заняття 

 Підготовкадопові

ді та 
індивідуальногоза

вдання 



Поняттяадміністративного порядку захисту 
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Порядок та строки зверненнядо суду. 

Співвідношеннядавності за ПКУ, 

позовноїдавності та строку зверненнядо суду. 

Обчисленнястроків у 

випадкупопередньогооскарження. Склад осіб, 

якіберуть участь у справі. Зміст та форма 

позовної заяви. Підставизалишення заяви без 

руху. 

Особливостіформулюванняпозовнихвимог. 

Відшкодуванняшкоди, 

завданоїнезаконнимидіями та 

рішеннямиорганів ДПС. Судовийзбір. 

Обгрунтуванняправовоїпозиції. Застосування 

практики Верховного Суду України та 

Європейського суду з прав людини. 

Доказування у податкових спорах. 

Допустимістьзасобівдоказування: 

актиперевірокіншихДПІ, поясненнясвідків у 

кримінальнійсправі, податковаінформація. 

Вимоги до формиписьмовихдоказів. 

Зауваженнящодофіктивності. Скарги на 

нормативні та 

індивідуальніактиконтролюючихорганів. 

Загальна характеристика спорів у 

сферісплатиподатку на прибуток, податку на 

доданувартість, іншихподатків. 

Скаргинабездіяльністьпосадових осіб 

контролюючих органів. 
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