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© ДДУВС, 2016 рік 
1. Теми практичних занять 

 

ТЕМА 5. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОДАТКІВ З ФІЗИЧНИХ ОСІБ 

Практичне заняття № 1 – 2 год. 

План  

 

1. Податок з доходів фізичних осіб, його правове регулювання. Платники та 

об’єкт оподаткування. 

2. Поняття оподаткованого доходу та його види. 

3. Податкова знижка та податкова соціальна пільга.  

4. Порядок нарахування, утримання та сплати окремих видів доходів. 

5. Декларування доходів громадян. 

6. Особливості оподаткування фізичних осіб підприємців (крім осіб, що 

обрали спрощену систему). 

7. Спрощена система оподаткування, обліку і звітності фізичних осіб 

підприємців. 

Обсяг знань, умінь студентів після вивчення теми. Студенти повинні 

засвоїти основні питання правового регулювання статусу фізичних осіб – 

платників податків. Розуміти особливості визначення об’єкту оподаткування 

для резидентів та нерезидентів. Розуміти порядок сплати податку з доходів 

фізичних осіб. Складати необхідні процесуальні документи. 

 

Перелік нормативних актів до вивчення теми. 

1. Конституція України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 30, ст. 

141). 

2. Податковий Кодекс  вiд 02.12.2010  № 2755-VI (Голос України вiд 

04.12.2010 - № 229, / № 229-230 /) 

3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003р. 

4. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування. Закон України вiд 08.07.2010  № 2464-VI (Урядовий 

кур'єр вiд 26.08.2010 - № 156) 

5. Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. Закон України 

від 09.07.2003 р. 

 

Перелік документів, з якими ознайомлюються студенти під час 

вивчення теми: 

- .Облікова картка фізичної особи - платника податків та інших 

обов'язкових платежів     

- Реєстраційна заява платника податку    

- Відомості до державного реєстру фізичних осіб – платників податків та 

інших обов’язкових платежів     

http://www.odpa.if.ua/images/stories/doc/zrazky_docum/1dr.doc
http://www.odpa.if.ua/images/stories/doc/zrazky_docum/1dr.doc
http://www.odpa.if.ua/images/stories/doc/zrazky_docum/1rn.doc
http://www.odpa.if.ua/images/stories/doc/zrazky_docum/2dr.doc
http://www.odpa.if.ua/images/stories/doc/zrazky_docum/2dr.doc
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- Запит державній податковій інспекції про доходи фізичних осіб, які 

звернулися за призначенням соціальної допомоги      

- Заява про зняття з обліку платника податків      

- Заява для фізичних осіб        

- Заява про зняття з обліку у зв'язку зі зміною місцезнаходження (місця 

проживання)        

- Податкова декларація про майновий стан і доходи 

 

ТЕМА 7. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НЕПРЯМИХ ПОДАТКІВ 

Практичне заняття № 1 – 2 год. 

План  

 

1. Особливості правового регулювання непрямих податків. 

2. Податок на додану вартість (ПДВ) в системі непрямих податків. 

3. Платник податку на додану вартість. 

4. Об’єкт оподаткування. Ставки податку на додану вартість. 

5. Пільги щодо податку на додану вартість. 

6. Порядок обчислення і сплати податку на додану вартість. Бюджетне 

відшкодування 

7. Акцизний податок у податковій системі України. 

8. Мита, поняття і види. 

9. Особливості справляння мита. 

 

Обсяг знань, умінь студентів після вивчення теми. Студенти повинні 

засвоїти основні питання правового регулювання непрямих податків. Вміти 

орієнтуватися в правовому механізмі сплати непрямих податків. Складати 

необхідні процесуальні документи. 

 

Перелік нормативних актів до вивчення теми. 

1. Конституція України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 30, ст. 

141). 

2. Податковий Кодекс  вiд 02.12.2010  № 2755-VI (Голос України вiд 

04.12.2010 - № 229, / № 229-230 /) 

3. Господарський кодекс України від 16 січня 2003р. 

4. Митний кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VI 

5. Про зовнішньоекономічну діяльність. Закон України від 16 квітня 1991р. 

№959-ХІІ із змінами та доповненнями. 

6. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових 

послуг. Закон України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, N 1, ст. 1). 

7. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні. Закон України 

від 16.07.99 p. № 996-XIV. 

8. Про затвердження Положення про реєстрацію платників податку на 

додану вартість. Наказ Міністерства фінансів України від 07.11.11 №1394 

 

http://www.odpa.if.ua/images/stories/doc/zrazky_docum/9dr1.doc
http://www.odpa.if.ua/images/stories/doc/zrazky_docum/9dr1.doc
http://www.odpa.if.ua/images/stories/doc/zrazky_docum/8opp.doc
http://www.odpa.if.ua/images/stories/doc/zrazky_docum/5opp.doc
http://www.odpa.if.ua/images/stories/doc/zrazky_docum/9opp.doc
http://www.odpa.if.ua/images/stories/doc/zrazky_docum/9opp.doc
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Перелік документів, з якими ознайомлюються студенти під час 

вивчення теми: 

- Реєстраційна заява платника податку на додану вартість 

- Журнал реєстрації платників податку на додану вартість 

Заява про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість 

 

ТЕМА 9. МІСЦЕВІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ 

Практичне заняття № 1 – 2 год. 

План 

 

1. Місцева система оподаткування і принципи її формування. 

2. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки: платники 

податку, об’єкт оподаткування, база оподаткування, ставки, порядок 

обчислення  та сплати податку. 

3. Транспортний податок. 

4. Плата за землю: платники податку, об’єкт оподаткування, база 

оподаткування, ставки, порядок обчислення  та сплати податку. 

5. Єдиний податок: платники податку, об’єкт оподаткування, база 

оподаткування, ставки, порядок обчислення  та сплати податку. 

6. Збір за місця для паркування транспортних засобів: платники збору, 

об’єкт оподаткування, база оподаткування, ставки, порядок обчислення  та 

сплати збору. 

7. Туристичний збір: платники збору, об’єкт оподаткування, база 

оподаткування, ставки, порядок обчислення  та сплати збору. 

 

Обсяг знань, умінь студентів після вивчення теми. Студенти повинні 

засвоїти основні питання правового регулювання місцевих податків і зборів, 

розуміти особливості встановлення місцевих податків та зборів. Вміти 

орієнтуватися в правовому механізмі сплати місцевих податків та зборів.  

 

Перелік нормативних актів до вивчення теми. 

1. Конституція України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 30, ст. 

141). 

2. Податковий Кодекс  вiд 02.12.2010  № 2755-VI (Голос України вiд 

04.12.2010 - № 229, / № 229-230 /) 

3. Про місцеве самоврядування в Україні. Закон України від 21 травня 

1997р. №280-97-ВР. 

4. Про ратифікацію Європейської хартії місцевого самоврядування. Закон 

України від 15 липня 1997р. №452/97-ВР. 

5. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

запобігання фінансовим правопорушенням, забезпечення ефективного 

використання бюджетних коштів, державного і комунального майна. Закон 

України від 2006р. №14/06-ВР. 
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2. Теми семінарських занять  

 

ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ ПОДАТКІВ ТА ОБОВ`ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ. 

СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ 

Семінарське заняття № 1 – 2 год. 

План 

 

1. Поняття, ознаки і функції податку. 

2. Види фінансових платежів до бюджету та їх порівняльна характеристика. 

3. Класифікація податків та обов’язкових платежів. 

4. Правовий механізм податку. Елементи правового механізму та їх зміст. 

5. Податкова система, її структурні елементи, принципи побудови та види. 

 

Обсяг знань, умінь студентів після вивчення теми. Студенти повинні 

розуміти зміст та особливості податку та збору, знати законодавчу базу що 

регулює правовідносини в сфері оподаткування. Вміти виділяти елементи 

правового механізму податку, та розуміти їх зміст. Вміти відтворювати основні 

поняття та категорії, що відображають сутність та елементи податкової системи 

України. 

 

Перелік нормативних актів до вивчення теми. 

1. Конституція України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 30, ст. 

141). 

2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010  № 2456-VI ( Відомості 

Верховної Ради (ВВР), 2010, N 50-51, ст.572). 

3. Податковий Кодекс  вiд 02.12.2010  № 2755-VI (Голос України вiд 

04.12.2010 - № 229, / № 229-230 /) 

4. Митний кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VI 

5. Про ратифікацію Європейської хартії місцевого самоврядування. Закон 

України від 15 липня 1997р. №452/97-ВР. 

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

соціальне страхування. Закон України вiд 08.07.2010  № 2464-VI 
(Урядовий кур'єр вiд 26.08.2010 - № 156) 

 

Перелік документів, з якими ознайомлюються студенти під час 

вивчення теми: 

- Довідка про взяття на облік платник податків 

- Журнал реєстрації документів про взяття на облік платників податків 

- Заява про припинення платника податків 

 

ТЕМА  2. ПОДАТКОВЕ ПРАВО ТА ПОДАТКОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ 
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Семінарське заняття № 1 – 2 год. 

План  

 

1. Місце інституту податкового право в системі фінансового права. 

2. Зміст і особливості інституту податкового права. 

3. Предмет і метод податкового права. 

4. Система і джерела податкового права. 

5. Поняття та особливості та види податкових правовідносин. 

6. Об’єкт та суб’єкт податкових правовідносин. 

7. Підстави виникнення, зміни і припинення податкових правовідносин 

8. Податково-правові норми . 

 

Обсяг знань, умінь студентів після вивчення теми. Студенти повинні 

розуміти місце інституту податкового права в системі фінансового права; 

особливості механізму адміністративно-правового регулювання податкових 

правовідносин; суб’єктів податкового права та основні види податків і зборів в 

Україні. Знати основні методики тлумачення та застосування норм податкового 

права, а так само основи методології науково-дослідницької діяльності у сфері 

податкового права. 

Знати основні наукові концепції, теорії тощо, які стосуються розуміння та 

змісту тих чи інших суспільних відносин, що виникають в податковій системі 

України 

 

Перелік нормативних актів до вивчення теми. 

1. Конституція України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 30, ст. 

141). 

2. Податковий Кодекс  вiд 02.12.2010  № 2755-VI (Голос України вiд 

04.12.2010 - № 229, / № 229-230 /) 

3. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових 

послуг. Закон України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, N 1, ст. 1). 

4. Про ратифікацію Європейської хартії місцевого самоврядування. Закон 

України від 15 липня 1997р. №452/97-ВР. 

 

Перелік документів, з якими ознайомлюються студенти під час 

вивчення теми: 

- Довідка про взяття на облік платник податків 

- Журнал реєстрації документів про взяття на облік платників податків 

- Заява про припинення платника податків 

 

ТЕМА 3.  АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ 

Семінарське заняття № 1 – 2 год. 

План 
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1. Органи, що здійснюють мобілізацію коштів до централізованих фондів 

держави.  

2. Облік платників податків. 

3. Правова природа податкового обов’язку: поняття, підстави виникнення, 

зміни та припинення податкового обов’язку, виконання податкового обов’язку. 

4. Податкова звітність. 

5. Визначення сум податкових та грошових зобов’язань. Строки сплати 

податкового зобов’язання.  

6. Форми правових вимог щодо сплати податків і зборів. 

7. Умови повернення помилково та/або надміру сплачених грошових 

зобов’язань.  

8. Усунення подвійного оподаткування. Звільнення від оподаткування 

доходів нерезидентів з джерелом їх походження з України.  

 

Обсяг знань, умінь студентів після вивчення теми. Студенти повинні 

знати особливості механізму адміністративно-правового регулювання 

податкових правовідносин, структуру та повноваження податкових органів 

України. Розуміти особливості фінансової звітності платників податку. 

Ознайомитися з порядком заповнення та подання податкової декларації.  

 

Перелік нормативних актів до вивчення теми. 

1. Конституція України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 30, ст. 

141). 

2. Податковий Кодекс  вiд 02.12.2010  № 2755-VI (Голос України вiд 

04.12.2010 - № 229, / № 229-230 /) 

3. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

запобігання фінансовим правопорушенням, забезпечення ефективного 

використання бюджетних коштів, державного і комунального майна. Закон 

України від 2006р. №14/06-ВР. 

4. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових 

послуг. Закон України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, N 1, ст. 1). 

5. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення. Закон України від 14.10.2014 № 

1702-VII // Голос України від 08.11.2014 № 216 

6. Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів. Наказ 

Міністерства  фінансів України від 09.12.2011  N 1588  

7. Про затвердження Порядку подання органам державної податкової 

служби інформації про платників податків, об'єкти оподаткування та об'єкти, 

пов'язані з оподаткуванням, для забезпечення ведення їх обліку, а також 

обчислення та справляння податків і зборів. Постанова Кабінету Міністрів 

України від 21 грудня 2011 р. N 1386 
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8.  Про затвердження Порядку взаємодії органів державної податкової 

служби, місцевих фінансових органів та органів Державного казначейства 

України в процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру 

сплачених сум грошових зобов’язань. Наказ ДПАУ, Мінфіну, 

Держказначейства від 21.12.2010 р. №974/1597/499 

9. Про затвердження Положення «Про створення єдиного державного 

реєстру підприємств і організацій України». Постанова Кабінету Міністрів 

України від 22 січня 1996 р. N 118  

10. Про затвердження Положення про реєстрацію платників податку на 

додану вартість. Наказ Міністерства  фінансів України 07.11.2011 N 1394  

 

Перелік документів, з якими ознайомлюються студенти під час 

вивчення теми: 

- Довідка про взяття на облік платник податків 

- Журнал реєстрації документів про взяття на облік платників податків 

- Заява про припинення платника податків 

- Повідомлення про зміну місця обліку платника податків 

- Повідомлення про грошові зобов’язання та податковий борг 

- Податкова декларація про майновий стан і доходи 

- Податкова декларація з податку на прибуток підприємства 

- Податкове повідомлення- рішення платникам податку 

 

ТЕМА 4. ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА 

ПОРУШЕННЯ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

Семінарське заняття № 1 – 2 год. 

План 

 

1. Поняття і зміст податкового контролю. 

2. Податкова перевірка в системі податкового контролю. Класифікація 

податкових перевірок. 

3. Засоби забезпечення виконання платником податків своїх зобов’язань ю 

4. Відповідальність за порушення податкового законодавства. 

 

Обсяг знань, умінь студентів після вивчення теми. Студенти повинні 

знати основні права та обов’язки платників податків та органів податкового 

контролю. Розуміти зміст податкового контролю та особливості його 

здійснення. Використовувати засвоєні знання для розв’язання типових 

ситуацій, що виникають в сфері оподаткування. Складати необхідні 

процесуальні документи. 

 

Перелік нормативних актів до вивчення теми. 

1. Конституція України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 30, ст. 

141). 
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2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010  № 2456-VI ( Відомості 

Верховної Ради (ВВР), 2010, N 50-51, ст.572). 

3. Податковий Кодекс  вiд 02.12.2010  № 2755-VI (Голос України вiд 

04.12.2010 - № 229, / № 229-230 /) 

4. Декларация об общих принципах деятельности высших органов 

финансового контроля государств – участников СНГ//Режим доступу : 

http://ac2000sa01/ac_site/Ua/652/200106081.htm. 

5. Лимская Декларация руководящих принципов контроля // Правовое 

регулирование государственного финансового контроля в зарубежных странах. 

Аналитический обзор и сборник нормативных документов / [сост.: 

С. О. Шохин, В. И. Шлейников ; аналитический раздел и общ. ред. 

С. О. Шохина]. – М. : Прометей, 1998. – С. 42–51. 

6. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом або фінансування тероризму. Закон України 

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 1, ст. 2). 

7. Про систему валютного регулювання і валютного контролю. Декрет 

Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993р. №15-93 // Відомості 

Верховної Ради. – 1993. - №17. 

8. Порядок проведення органами державної податкової служби зустрічних 

звірок, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 

року №1232 

9. Перелік обставин, що свідчать про наявність загрози виникнення або 

накопичення податкового боргу, і доказів існування таких обставин, 

затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від від 27 грудня 2010 р. 

N 1235 

10. 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. Наказ Міністерства 

Фінансів України від 14.03.2013  № 395 

11. Інструкція про порядок нарахування та погашення пені за платежами, що 

контролюються органами державної податкової служби, затверджено Наказом 

ДПАУ від 17.12.2010 р. № 953 

12. Положення про порядок подання та розгляду скарг платників податків 

органами державної податкової служби, затверджено Наказом Міністерства 

фінансів України від 19.11.2012 р. № 1203 

13. Порядок розстрочення (відстрочення) грошових зобов'язань (податкового 

боргу) платників податків, затверджено Наказом Міністерства фінансів України 

від 30.11.2012 р. № 1261 

14. Наказ ДПСУ від 22.12.2010 № 984 «Про затвердження порядку 

оформлення результатів документальних перевірок з питань дотримання 

податкового, валютного та іншого законодавства» 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z2143-12#n16
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z2143-12#n16


11 

 

  

Перелік документів, з якими ознайомлюються студенти під час 

вивчення теми: 

- Повідомлення про початок проведення позапланової перевірки, 

призначеної у зв'язку з рішенням про припинення юридичної особи 

(припиненням підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її 

рішенням) 

- Повідомлення про неможливість проведення позапланової перевірки, 

призначеної у зв'язку з рішенням про припинення юридичної особи 

(припиненням підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її 

рішенням)  

- Повідомлення про проведення позапланової перевірки 

- Повідомлення про наявність заперечень проти проведення державної 

реєстрації припинення юридичної особи (підприємницької діяльності фізичної 

особи - підприємця)  

- Акт за результати податкової перевірки 

- Довідка за результатами перевірки 

 

ТЕМА 6. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОДАТКІВ 

З ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 

Семінарське заняття № 1 – 2 год. 

План  

 

1. Податок на прибуток підприємств: його місце та значенні в податковій 

системі України. 

2. Платники податку на прибуток підприємств. 

3. Екологічний податок: об’єкт та база оподаткування, ставки податку, 

порядок обчислення, подання звітності та сплати. 

4. Спрощена система оподаткування, обліку і звітності юридичних осіб. 

 

Обсяг знань, умінь студентів після вивчення теми. Студенти повинні 

засвоїти основні питання правового регулювання статусу юридичних осіб – 

платників податків. Розуміти порядок визначення доходів і витрат юридичних 

осіб. Вміти орієнтуватися в правовому механізмі сплати податків з юридичних 

осіб. Складати необхідні процесуальні документи. 

 

Перелік нормативних актів до вивчення теми. 

1. Конституція України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 30, ст. 

141). 

2. Податковий Кодекс  вiд 02.12.2010  № 2755-VI (Голос України вiд 

04.12.2010 - № 229, / № 229-230 /) 

3. Господарський кодекс України від 16 січня 2003р. 

4. Про зовнішньоекономічну діяльність. Закон України від 16 квітня 1991р. 

№959-ХІІ із змінами та доповненнями. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1562-11/parao1160#o1160
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1562-11/parao1160#o1160
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1562-11/parao1160#o1160
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5. Про платіжні системи та переказ грошей в Україні. Закон України від 04 

квітня 2001р. №2346-ІІІ. 

6. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні. Закон України 

від 16.07.99 p. № 996-XIV. 

7. Про оренду землі. Закон України від 6 жовтня 1998 року №161. 

8. Про затвердження Положення про виготовлення, зберігання, продаж 

марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових 

виробів: Постанова Кабінету Міністрів України вiд 27 грудня 2010 р. // 

Офіційний вісник України. - 2011. - 1. - Ст. 35. 

 

Перелік документів, з якими ознайомлюються студенти під час 

вивчення теми: 

– Довідка про взяття на облік платника податків 

- Свідоцтво про реєстрацію інвестора як платника податків при виконанні 

угоди про розподіл продукції 

- Заява (для юридичних осіб та відокремлених підрозділів) 

- Заява  про реєстрацію постійного представництва нерезидента в Україні 

як платника податку на прибуток 

- Податкова декларація з податку на прибуток підприємства 
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3. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

студентів на практичних (семінарських) заняттях 

 
Б

А
Л

И
 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Теоретичні питання, винесені на розгляд з дисципліни: «Податкове право», засвоєні у 
повному обсязі; на високому рівні сформовані необхідні практичні навички та 
вміння; всі навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані в повному обсязі. 
Під час заняття з дисципліни: «Податкове право» продемонстрована стабільна 
активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних 
завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань ґрунтується на 
глибокому знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної практики. 

4 

Теоретичні питання з дисципліни: «Податкове право», винесені на розгляд, засвоєні у 
повному обсязі; в основному сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі 
передбачені планом заняття навчальні завдання виконані в повному обсязі з 
неістотними неточностями. Під час заняття з дисципліни: «Податкове право» 
продемонстрована ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання 
практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань 
переважно ґрунтується на знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної 
практики. 

3 

Теоретичні питання з дисципліни: «Податкове право», винесені на розгляд, у цілому 
засвоєні; практичні навички та вміння мають поверхневий характер, потребують 
подальшого напрацювання та закріплення; навчальні завдання, передбачені планом 
заняття, виконані, деякі види завдань виконані з помилками. 

2 

Теоретичні питання з дисципліни: «Податкове право», винесені на розгляд, засвоєні 
частково, прогалини у знаннях не носять істотного характеру; практичні навички та 
вміння сформовані недостатньо; більшість навчальних завдань виконано, деякі з 
виконаних завдань містять істотні помилки, які потребують подальшого усунення. 

1 

Студент не готовий до заняття з дисципліни: «Податкове право», не знає більшої 
частини програмного матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено 
відтворює терміни і поняття, що розглядалися під час заняття, допускає змістовні 
помилки, не володіє відповідними вміннями і навичками, необхідними для розв’язання 
професійних завдань. 

0 Відсутність на занятті з дисципліни: «Податкове право» 

5.  

6.  

 


