
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА  

  

Кафедра публічного та приватного права  
 

 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ  

з дисципліни  

«Актуальні питання податкового права»  

 

Курс: VІ 

Спеціальність: Право. 

Форма проведення: письмова. 

Тривалість проведення: 2 академічні години (1 год 20 хв).  

Максимальна кількість балів: 40 балів. 
 

Критерії оцінювання: 

Кількість 

балів 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Значення оцінки 

37-40 

балів 

Відмінно Допущено не більше 2 незначних помилок у 

питаннях. Відповіді повні. Студент вільно володіє 

теоретичним матеріалом та аналізує завдання на 

високому рівні 

36-26 

Балів 

Добре Допущено не більше 5 незначних помилок у 

завданнях. Відповіді повні, з незначними 

неточностями. Студент володіє теоретичним 

матеріалом та аналізує (охарактеризовує) питання 

на достатньому рівні. 

25-15 

Балів 

Задовільно Допущено не більше 8 незначних помилок у 

завданнях. Відповіді з суттєвими неточностями. 

Студент володіє теоретичним матеріалом та 

аналізує (охарактеризовує) питання на низькому 

рівні. 

14-1 

Балів 

Незадовільно Допущено більше 8 помилок у завданнях. 

Відповіді з суттєвими неточностями. Студент не 

володіє теоретичним матеріалом та аналізує 

(охарактеризовує) питання на низькому рівні.  
 

Перелік допоміжних матеріалів: 
 

- Будь-якими допоміжними джерелами забороняється користуватися під час 

екзамену.  

 

Орієнтовний перелік питань: 
 

1. Розкрийте поняття податкового права та визначте його місце у системі права.  

2. Проаналізуйте проблеми визначення предмету, методів правового регулювання та принципів 

податкового права. 

3. Надайте класифікацію джерел податкового права.  

4. Охарактеризуйте підходи щодо визначення податкових правовідносин. 

5. Розкрийте зміст та види податкових правовідносин.  

6. Охарактеризуйте тенденції щодо можливого відокремлення податкового права  у самостійну 

галузь права у майбутньому.  

7. Розкрийте поняття податку і збору та їх співвідношення. 

8. Визначте елементи податку і збору. 



9. Проаналізуйте види податків і зборів. 

10. Визначте проблеми та недоліки системи оподаткування в Україні.  

11. Охарактеризуйте податкову реформу в Україні. Визначте її етапи та перспективи. 

12. Надайте загальну характеристику адмініструванню податків і зборів у структурі податкового 

права України та проаналізуйте законодавче закріплення адміністрування податків і зборів.  

13. Проаналізуйте проблеми податкового контролю в Україні.  

14. Розкрийте поняття податкової перевірки, визначте її види та проблеми проведення. 

15. Охарактеризуйте камеральну перевірку, її зміст та порядок проведення. 

16. Охарактеризуйте документальну перевірку, її зміст та порядок проведення. 

17. Охарактеризуйте фактичну перевірку, її зміст та порядок проведення. 

18. Розкрийте порядок оскарження рішень контролюючих органів.  

19. Проаналізуйте порядок обліку та реєстрації платників податків.  

20. Визначте проблеми адміністрування податків і зборів  та напрями їх подолання. 

21. Проаналізуйте перспективні напрямки подальшого розвитку та вдосконалення 

адміністрування податків і зборів.  

22. Надайте загальну характеристику платників податків. 

23. Надайте загальну характеристику податкового агента, представника платника податків, 

розкрийте їх співвідношення. 

24. Охарактеризуйте проблемні питання щодо визначення обсягу правосуб’єктності платників 

податків.  

25. Визначте  об'єкт та базу оподаткування податку на доходи фізичних осіб. 

26. Проаналізуйте ставки податку на доходи фізичних осіб. 

27. Охарактеризуйте податкову пільгу. Визначте підстави для надання податкової пільги, випадки при яких 

втрачається право на податкову пільгу. 
28. Розкрийте особливості використання податкових знижок . 

29. Охарактеризуйте проблеми системи оподаткування доходів фізичних осіб.  

30. Визначте перспективи удосконалення системи оподаткування доходів фізичних осіб.  

31. Визначте платників податку на прибуток підприємств.  

32. Визначте об’єкт та базу оподаткування податку на прибуток підприємств. 

33. Охарактеризуйте ставки податку на прибуток підприємств.  

34. Охарактеризуйте пільги в оподаткуванні податком на прибуток підприємств.  

35. Проаналізуйте проблеми та перспективи удосконалення податку на прибуток підприємств. 

36. Надайте загальну характеристику непрямих податків. Визначте їх види, переваги та недоліки.  

37. Надайте характеристику податку на додану вартість, визначте його ставки та проблеми 

справляння в Україні.  

38. Надайте загальну характеристику податкового кредиту та визначте проблеми його 

відшкодування. 

39. Охарактеризуйте акцизний збір як непрямий податок. Визначте сучасні проблеми та 

перспективи подальшого використання акцизного оподаткування в Україні. 

40. Охарактеризуйте мито як загальнодержавний податок. Визначте проблеми справляння мита та 

шляхи їх вирішення. 
 

Екзаменатор:                                                        І.Ю. Панова 

Завідувач кафедри:                                              Д.В. Бойчук  

 


