
Опис 

вибіркового блоку навчальних дисциплін «Податковий юрист» 

освітньої програми «Право» для здобувачів освітнього ступеня 

«Магістр» за спеціальністю 081 «Право» денної/заочної форми навчання 

 

Відповідно до опису освітньої програми «Право» викладання 

навчальних дисциплін «Податковий юрист» забезпечує досягнення 

здобувачами освіти програмних результатів навчання, що визначені 

Стандартом вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» для другого 

(магістерського) рівня вищої освіти, затвердженим Наказом Міністерства 

освіти і науки України № 643 від 20.08.2022р. Викладання зазначених нижче 

навчальних дисциплін зорієнтовано на формування у здобувачів вищої освіти 

теоретичних знань та розвиток практичних фахових навичок у сферах щодо: 

податкового планування та оптимізації оподаткування; альтернативних 

способів вирішення спорів у податкових правовідносинах; оподаткування 

окремих видів діяльності та операцій; регулювання податкового 

адміністрування; охорони та захисту прав суб’єктів податкових 

правовідносин; публічної служби у фінансово-контрольних органах; 

практики ЄСПЛ у податкових спорах; правового  регулювання фінансової 

безпеки держави. 

Ключовими результатами навчання за вибірковим блоком «Податковий 

юрист» ОС «Магістр» є набуття здобувачами освіти компетентностей, 

потрібних для ефективної професійної діяльності із урахуванням сучасних 

вимог ринку праці. Загальні та спеціальні компетентності (знання, розуміння, 

навички, здатності), яких здобувач освіти набуває в сфері правозастосування 

та в процесі навчання, передбачає виконання здобувачем освіти програми 

навчання за вибірковим блоком «Податковий юрист», зокрема, опанування 

відповідних навчальних дисциплін вибіркового блоку «Податковий юрист». 

Результати навчання, що відображують специфіку вибіркового блоку 

«Податковий юрист» ОС «Магістр», формуються за рахунок вивчення 

здобувачами освіти дисциплін вибіркового блоку дисциплін «Податковий 

юрист», використання авторських методик викладачів, завдяки чому 

відбувається поглиблене опанування здобувачами освіти фінансового права, 

цивільного права, адміністративного процесуального права. Досягнення 

результатів навчання в частині, яка забезпечується блоком дисциплін 

«Податковий юрист», забезпечується ґрунтовним формуванням у здобувачів 

освіти таких загальних та спеціальних компетентностей як здатності до 



абстрактного мислення; пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел; адаптації та дії в новій ситуації; генерування нових ідей 

(креативності); працювати в міжнародному контексті; ухвалення рішень у 

ситуаціях, що вимагають системного, логічного та функціонального 

тлумачення норм права, а також розуміння особливостей практики їх 

застосування; донесення до фахівців та нефахівців у сфері права інформації, 

ідей, змісту проблем та характеру оптимальних рішень з належною 

аргументацією; оцінювання взаємодії міжнародного права та міжнародних 

правових систем з правовою системою України; обґрунтування та 

мотивування правових рішень, надання розгорнутої юридичної аргументації; 

застосовування медіації та інших правових інструментів альтернативного 

позасудового розгляду та вирішення правових спорів; утвердження етичних 

стандартів правничої діяльності, стандартів професійної незалежності та 

відповідальності правника; самостійного готування проектів актів 

правозастосування з врахуванням вимог щодо їх законності, обґрунтованості 

та вмотивованості; аналізування та інтерпретування результатів наукових 

досліджень, враховуючи використання міждисциплінарних та порівняльно-

правових підходів. 

Вказане забезпечує досягнення визначених у відповідних робочих 

програмах дисциплін, які входять до названого вибіркового блоку, таких 

результатів навчання як вміння, навички оцінювати природу та характер 

суспільних процесів і явищ, і виявляти розуміння меж та механізмів їх 

правового регулювання; проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення 

матеріалів з різних джерел, включаючи наукову та професійну літературу, 

бази даних, цифрові, статистичні, тестові та інші, та перевіряти їх на 

достовірність, використовуючи сучасні методи дослідження; здійснювати 

презентацію свого дослідження з правової теми, застосовуючи першоджерела 

та прийоми правової інтерпретації складних комплексних проблем, що 

постають з цього дослідження, аргументувати висновки; обґрунтовано 

формулювати свою правову позицію, вміти опонувати, оцінювати докази та 

наводити переконливі аргументи; оцінювати достовірність інформації та 

надійність джерел, ефективно опрацьовувати та  використовувати 

інформацію для проведення наукових досліджень та практичної діяльності; 

генерувати нові ідеї та використовувати сучасні технології у наданні 

правничих послуг.  



Механізми забезпечення досягнення результатів навчання, визначених 

за вибірковим блоком дисциплін «Податковий юрист», передбачають 

використання професорсько-викладацьким складом таких форм, методів, 

технологій викладання та навчання, які відповідають вимогам сучасності, 

вчать самостійно і творчо мислити, аналізувати правові ситуації, самостійно 

навчатися, містять авторський компонент, орієнтовані на здобувача освіти і 

формування у нього навичок, вмінь, компетентностей. Опанування 

здобувачами освіти навчальних дисциплін вибіркового блоку «Податковий 

юрист» забезпечується акцентуванням у процесі викладання на проблемних 

аспектах виконавчої та судової практики, стимулюванні здобувачів освіти до 

самостійності і автономності у пошуку таких проблемних питань, шляхів 

правової оцінки, вирішення тих чи інших правових ситуацій. Професорсько-

викладацький склад використовує у навчальному процесі такі форми, методи, 

технології навчання як лекції, мультимедійні заняття, семінарські заняття, 

гуртки, круглі столи, самостійну роботу здобувачів освіти. 

Перелік дисциплін вибіркового блоку «Податковий юрист»: 

У межах дисципліни «Міжнародні податкові конвенції та практика 

ЄСПЛ у податкових спорах» передбачено отримання теоретичних знань 

щодо поняття та видів міжнародних податкових угод; місця й ролі рішень та 

практики Європейського Суду з прав людини у вирішенні податкових спорів; 

формування практичних навичок щодо самостійного вивчення і застосування 

міжнародних податкових угод та практики Європейського Суду з прав 

людини.  

При вивченні дисципліни «Охорона та захист прав суб’єктів 

податкових правовідносин» передбачено отримання теоретичних знань та 

практичних навичок щодо захисту та охорони  прав суб’єктів податкових 

правовідносин; формування практичних навичок та умінь щодо застосування 

практики  судових органів з вирішення податкових спорів. Зокрема, здатності 

розуміти  сутність гарантій реалізації прав суб’єктів податкових 

правовідносин, систему заходів щодо усунення порушень таких прав; 

здатності розуміти механізм оскарження рішень контролюючих органів як 

засіб захисту прав платників податку; здатності аналізувати практику 

Верховного Суду з податкових спорів та вміння її практичного застосування. 

У рамках навчальної дисципліни «Правове регулювання податкового 

адміністрування» розкривається: загальна характеристика, принципи та 

правове регулювання адміністрування податків, зборів та ЄСВ; правове 

регулювання прогнозування, реєстраційної та облікової діяльності органів 



Державної податкової служби України; правові засади встановлення суми 

податкового зобов’язання (податкового боргу) та процедури її узгодження; 

податкове декларування та податковий контроль; інструменти забезпечення 

погашення податкового зобов’язання (боргу); зупинення видаткових 

операцій, адміністративний арешт майна платника податків та стягнення 

простроченого податкового боргу; Особливості адміністрування окремих 

податків та зборів, ЄСВ. 

Форми викладання та методи навчальної дисципліни «Особливості 

оподаткування окремих видів діяльності та операцій» забезпечують 

розкриття сутності податкових правовідносин за участі суб’єктів 

господарювання; визначення поняття та видів податків, зборів, які 

зобов’язані сплачувати підприємці; досліджуються нормативні вимоги щодо 

встановлення справляння та скасування податків; розкривається поняття 

податкового обов’язку та податкового зобов’язання платника; розглядаються 

особливості оподаткування окремих видів діяльності та операцій. 

У межах навчальної дисципліни «Публічна служба у фінансово-

контрольних органах» розкривається сутність основних положень чинного 

національного законодавства, що регулює умови реалізації права на публічну 

службу у фінансово-контрольних органах; вимоги до особи, яка претендує на 

заміщення посади публічного службовця у фінансово-контрольних органах; 

обмеження щодо вступу на посаду публічної служби в цих органах; основні 

етапи проходження публічної служби, види публічних службовців, 

розмежування посадових та службових осіб публічної служби у фінансово-

контрольних органах від інших публічних службовців; основні засади 

дисциплінарної відповідальності публічного службовця, підстави та 

процедуру припинення публічної служби у фінансово-контрольних органах, 

обмеження після припинення публічної служби у фінансово-контрольних 

органах. 

У межах навчальної дисципліни «Податкове планування та 

оптимізація оподаткування» передбачається поглиблена підготовка з 

питань оподаткування, а саме: розкривається сутність теоретичних аспектів 

податкового планування та оптимізації оподаткування, сучасних методів 

податкового планування та оптимізації оподаткування. Досліджуються 

особливості організації податкового планування та оптимізації 

оподаткування,  поняття основних засад і видів податкового планування та 

оптимізації оподаткування. Зосереджується увага на моделюванні законних 

схем податкового планування та оптимізації оподаткування різними 

податками, що стягуються на території України, у країнах ЄС, інших 

зарубіжних країнах. Зосереджується увага на моделюванні законних схем 



податкового планування та оптимізації оподаткування при застосуванні 

спрощеної системи оподаткування. 

За допомогою навчальної дисципліни «Правове регулювання 

фінансової безпеки держави» передбачається поглиблена підготовка з 

питань організації та здійснення правового регулювання фінансової безпеки 

держави, а саме: теоретико-правових основ фінансової безпеки держави, її 

принципи реалізації. Розкриваються особливості правового статусу суб’єктів 

у сфері забезпечення фінансової безпеки держави. Зосереджується увага на 

особливостях правового регулювання окремих елементів фінансової безпеки 

держави, зокрема, бюджетній, податковій та грошово-кредитній складовій. 

У межах навчальної дисципліни «Філософія податкового права» 

розкриваються ідеї та погляди щодо сутності та значення податку та 

оподаткування, досліджується місце податків в системі публічних доходів, 

аналізується історія розвитку оподаткування. Акцент робиться на здобутті 

студентами навичок встановлення причинно-наслідкових зв’язків між 

системою оподаткування та історичними подіями і зумовленими ними 

наслідками. Окрема увага приділяється формуванню навичок застосування 

теорії податкового права на практиці, зокрема, для вирішення податкових 

спорів та аналізу останніх законодавчих новел, а також світових тенденцій у 

сфері оподаткування 

«Альтернативні способи вирішення спорів у податкових 

правовідносинах» дисципліна спрямована на вивчення поняття та сутності 

конфлікту як об’єкта альтернативного способу вирішення фінансових спорів, 

його ознаки, стадії ескалації та моделі завершення конфлікту, поведінкові 

стратегії та стилі взаємодії в конфлікті, особливості складання картографії 

конфлікту, підходи та способи вирішення конфлікту, поняття та природа 

інтересів та потреб сторін у конфлікті, особливості участі адвоката в медіації, 

поняття  і види альтернативних методів вирішення фінансових спорів, місце 

альтернативних методів вирішення фінансових спорів в правовій системі 

України та зарубіжний досвід впровадження альтернативних методів 

вирішення фінансових спорів, закономірності створення і функціонування 

правових, методологічних та організаційних основ експертної діяльності, 

роль і місце експертиз, основи та особливості діяльності Ради бізнес-

омбудсмена при розгляді нею скарг суб’єктів підприємництва щодо вчинення 

корупційних діянь та/або інших порушень їх законних інтересів. 

У межах навчальної дисципліни «Проблеми суб'єктів господарювання 

у сфері фінансових послуг» розкриваються основи правового статусу 

суб'єктів господарювання, їх місце та роль, особливості правового 

регулювання їх діяльності у сфері фінансових послуг, засади нагляду за 

діяльністю суб'єктів господарювання на ринку фінансових послуг, правовий 



механізм протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 

шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї 

масового знищення. 

У навчальній дисципліні «Корпоративне право» розкривається 

сутність корпоративних відносин; визначається поняття та види організацій 

корпоративного типу; досліджуються нормативні вимоги щодо їх створення, 

діяльності та припинення;  правовий режим майна, власний капітал, порядок 

розподілу прибутку та виплати дивідендів; особливості корпоративного 

управління, правовий статус учасників господарських товариств, порядок 

реалізації корпоративних прав та корпоративного управління, правове 

регулювання укладання та виконання корпоративних договорів та вирішення 

корпоративних спорів. 

Метою дисципліни «Складання юридичних документів» є досягнення 

студентами загальних компетентностей, вмінь та навичок, а саме: 

співвідносити сучасну систему цивільних цінностей з правовими цінностями, 

принципами та професійними етичними стандартами; аналізувати та 

оцінювати практику застосування окремих правових інститутів; мати 

практичні навички розв'язання проблем, пов'язаних з реалізацією 

процесуальних функцій суб'єктів правозастосування.  


