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Максимальна кількість балів:  40 балів.  

Критерії оцінювання:  

Кількість 

балів 

Значення оцінки  

1-40 балів  За кожну правильну відповідь на одне тестове питання 1 бал . У разі 

двох і більше правильних відповідей на одне тестове питання, 

відповіді повинні бути повні. У разі однієї правильної відповіді на 

одне тестове питання, одна правильна відповідь. Студент вільно 

володіє теоретичним матеріалом.  

 

Орієнтовний перелік питань:  

Фінансове право:  

1. Предмет, метод, система, джерела фінансового права. 

2. Наука фінансового права і фінансове право. 

3. Фінансово-правові норми, їх види, особливості та зміст. 

4. Фінансово-правові відносини, їх склад і особливості. 

5. Зміст, методи та форми здійснення фінансової діяльності держави. 

6. Принципи фінансової діяльності держави. 

7. Фінансова система України, її структура. 

8. Органи управління державними фінансами. 

9. Правові основи фінансового контролю. 

10. Органи та організація фінансового контролю. 

11. Правові засади аудиторської діяльності в Україні. 

12. Кошторисно-бюджетне  фінансування: поняття, принципи, об’єкти. 

13. Поняття витрат держави, їх особливості і принципи фінансування. 

14. Правовий режим фінансів державних підприємств. 

15. Бюджетна система України та її принципи. 

16. Зміст бюджетної класифікації. 

17. Правова природа  запозичень. 

18. Позички та запозичення до місцевих бюджетів. 

19. Поняття і види бюджетних правопорушень. 

20. Бюджетні повноваження України та органів місцевого самоврядування. 

21. Бюджетний процес та його учасники. 

22. Доходи Державного бюджету України. 

23. Складання проекту закону про Державний бюджет України. 

24. Розгляд та прийняття закону про Державний бюджет України. 

25. Виконання закону про Державний бюджет України. 



26. Звітність про виконання закону про Державний бюджет України. 

27. Складання місцевих бюджетів. 

28. Виконання місцевих бюджетів. 

29. Міжбюджетні відносини, їх суть та мета регулювання. 

30. Міжбюджетні трансферти, їх види. 

31. Контроль за дотриманням бюджетного законодавства. 

32. Відповідальність за бюджетні правопорушення. 

33. Бюджетне право як підгалузь фінансового права України. 

34. Основні категорії бюджетного права і бюджетного процесу. 

35. Поняття і види державних доходів. 

36. Правові основи державного кредиту. 

37. Правове регулювання державного страхування в Україні. 

38. Поняття і особливості фінансово-правової відповідальності. 

39. Державне регулювання надання фінансових послуг. 

40. Правове регулювання створення та функціонування фінансових установ. 

41. Кредитно-фінансові послуги як вид фінансової діяльності: поняття, ознаки, правове 

рулювання. 

42. Біржова діяльність як вид фінансової діяльності: поняття, ознаки, правове 

рулювання. 

43. Страхова діяльність як вид фінансової діяльності: поняття, ознаки, правове 

рулювання. 

44. Ринок валютних послуг як вид фінансової діяльності: поняття, ознаки, правове 

рулювання. 

45. Банківська діяльність як вид фінансової діяльності: поняття, ознаки, правове 

рулювання. 

46. Ринок фінансових послуг як вид фінансової діяльності: поняття, ознаки, правове 

рулювання. 

47. Юридичний та фактичний зміст фінансових правовідносин у системі фінансового 

права України. 

48. Фінансова діяльність: поняття, ознаки, правове рулювання. 

49. Загальна характеристика учасників банківської діяльності. 

50. Правовий статус учасників ринку фінансових послуг. 

51. Загальна характеристика учасників страхової діяльності. 

52. Загальна характеристика учасників кредитно-фінансових послуг. 

53. Банківська система, основні елементи та особливості. 

54. Держава як учасник фінансової діяльності. 

55. Ринок цінних паперів та його загальна характеристика: учасники, особливості та 

правове регулювання. 

56. Правовий статус учасників страхової діяльності. 

57. Фінансовий контроль: поняття, учасники та правова регламентація. 

58. Правове регулювання фінансової діяльності в Україні. 

59. Фінансовий моніторинг та контроль: поняття та правова регламентація. 

60. Загальна характеристика аудиторської діяльності: поняття та правове регулювання. 

Податкове право: 

1. Шляхи становлення та розвитку податкових відносин у доктрині фінансового права 

України. 

2. Принципи податкових правовідносин: розкрийте їх значення та зміст. 

3. Юридичний та фактичний зміст податкових правовідносин у системі податкового 

права України. 

4. Структура податкових правовідносин, їх основні та додаткові елементи.  

5. Податок та збір у широкому і вузькому (власному) розумінні: поняття, ознаки, 

науковий та законодавчий підходи до визначення. 

6. Розкрийте загальні засади встановлення, зміни та скасування податків та зборів. 



7. Проаналізуйте правові засади поділу податків та зборів, класифікуйте на види за 

критеріями та розкрите їх зміст. 

8. Розкрийте юридичну природу податкового обов’язку та порядок виконання 

податкового обов’язку. 

9. Розкрийте поняття та зміст правосуб'єктності учасників податкових правовідносин 

10. Правовий статус учасників податкових відносин та розмежуйте за видами суб’єктів 

податкових правовідносин. 

11. Об’єкти податкових правовідносин: шляхи їх визначення, класифікація та юридична 

природа. 

12. Розкрийте структуру сучасної податкової системи державного та місцевого рівнів. 

13. Юридичний факт як підстава виникнення, зміни  та припинення податкових 

правовідносин. 

14. Правові наслідки та підстави виникнення, зміни та припинення податкових 

правовідносин. 

15. Юридична природа та значення спеціальних податкових режимів. 

16. Податок, рентна плата та збір як обов’язкові механізми поповнення державного та 

місцевого бюджету. 

17. Принципи податкового права України: поняття, зміст та юридичне значення. 

18. Порядок встановлення, нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку до 

місцевого бюджету. 

19. Пеня, неустойка та штрафна санкція як адміністративно-правові засоби впливу на 

платників податків: поняття та порядок застосування. 

20. Податковий кодекс України як основне джерело податкового права: характеристика, 

структура та особливості змісту. 

21. Правове регулювання податкових систем у розвинутих європейських країнах. 

22. Виникнення, зміна та підстави припинення податкового обов’язку. 

23. Визначення суми податкових зобов’язань: поняття, значення, суб'єкти, порядок та 

методи. 

24. Відстрочення виконання податкових зобов’язань: поняття, підстави та умови надання, 

відмінність від розстрочення виконання податкових зобов’язань. 

25. Розстрочення виконання податкових зобов’язань: поняття, підстави та умови надання, 

відмінність від відстрочення виконання податкових зобов’язань. 

26. Джерела податкового права України: поняття, система, характеристика.  

27. Розкрийте зміст та правове значення основних елементів податку та збору. 

28. Розкрийте зміст та правове значення додаткових елементів податку та збору. 

29. Проаналізуйте зміст поняття та види подвійного оподаткування, шляхи усунення 

подвійного оподаткування. 

30. Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері оподаткування: види 

податкових правопорушень та заходи відповідальності. 

31. Розкрийте поняття, види та сутність процедур адміністрування податків та зборів. 

32. Загальна характеристика визначення та обчислення розміру податкових зобов'язань 

платника податків і порядок їх виконання. 

33. Дайте визначення, проаналізуйте зміст та значення визначення бази та одиниці 

оподаткування. 

34. Проаналізуйте поняття та значення ставки податку, розкрийте зміст основних видів 

ставок податків. 

35. Розкрийте юридичну природу податкових пільг, правові засади встановлення та зміни 

податкових пільг. 

36. Загальний оподатковуваний дохід фізичної особи: поняття та особливості визначення. 

37. Кримінальна відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших 

обов'язкових платежів за законодавством України. 

38. Місцева податкова система, особливості й принципи її формування за діючим та 

новим законодавством. 



39. Правові засади захисту прав та законних інтересів платників податків та інтересів 

держави. 

40. Особливості застосування прикінцевих та перехідних положень Податкового кодексу 

України. 

41. Податкове роз’яснення: поняття, порядок його надання, оприлюднення та оскарження. 

42. Електронне декларування доходів та прибутків як процедура адміністрування 

податків в Україні. 

43. Податкова застава та адміністративний арешт активів як способи забезпечення 

виконання податкових зобов’язань: поняття та порядок застосування. 

44. Пеня та неустойка у податковому зобов’язанні: поняття та порядок застосування. 

45. Організаційно-правові засади подання, складання податкової декларації та внесення 

змін до податкової звітності. 

46. Визначення податкового контролю та повноваження контролюючих органів щодо 

його здійснення.  

47. Загальні положення щодо реєстрації, взяття та зняття з обліку платників податків. 

48. Юридична природа податкових перевірок та особливості оформлення результатів 

податкових перевірок. 

49. Юридична природа податкової застави та порядок її припинення. 

50. Загальні умови притягнення до фінансової відповідальності платників податків: 

розкрийте зміст заходів відповідальності. 

51. Способи погашення податкового боргу у разі ліквідації, реорганізації, визнання 

безвісно відсутнім або недієздатним платника податків.  

52. Юридична природа податкових правопорушень, їх класифікація та заходи 

відповідальності.  

53. Податкове-повідомлення, податкова-вимога та податкове-рішення як основні 

документи у податковому обігу. 

54. Платники податків: критерії поділу на види, принципи поділу на резидентів та 

нерезидентів фізичних та юридичних осіб. 

55. Правовий статус податкових агентів, критерії поділу їх на види та значення їх 

діяльності у податковому праві України. 

56. Самозайнята особа, обслуговуючий персонал та особа, що здійснює професійну 

діяльність, як учасники податкових правовідносин. 

57. Представник платника податку, посадова особа та представник органу державної 

фіскальної служби як суб’єкти податкових правовідносин, обсяг їх компетенції.  

58. Податковий агент, посадова особа платника податку та уповноважена особа платника 

податку як суб’єкти податкових правовідносин: загальні та спеціальні повноваження. 

59. Нерезидент та резидент як суб’єкти податкових правовідносин, особливості 

визначення їх правового статусу.  

60. Правовий статус Верховної Ради України, сільських, селищних та міських рад щодо 

встановлення, зміни та скасування дії податків та зборів. 

61. Правовий статус Державної податкової служби України щодо визначення розміру 

податкового зобов'язання та здійснення податкового контролю. 

62. Правовий статус фіскальних органів щодо здійснення податкового контролю: 

повноваження та відповідальність посадових осіб. 

63. Розкрийте зміст основних елементів туристичного збору. 

64. Розкрийте зміст основних елементів податку на майно в Україні. 

65. Розкрийте зміст основних елементів єдиного податку в Україні. 

66. Розкрийте зміст основних елементів транспортного податку в Україні. 

67. Розкрийте зміст рентної плати за спеціальне використання лісових та водних ресурсів 

в Україні. 

68. Розкрийте зміст основних елементів військового збору. 

69. Законодавчі засади та особливості оподаткування доходів фізичних осіб від 

підприємницької діяльності. 



70. Законодавчі засади та особливості оподаткування доходів фізичних осіб від продажу 

або обміну об'єктів рухомого майна. 

71. Законодавчі засади та оподаткування доходів фізичних осіб від спадщини та 

подарунків. 

72. Об’єкт, база, ставка оподаткування акцизного податку: зміст та особливості 

визначення. 

73. Об’єкт, база, ставка оподаткування доходів фізичних осіб: сутність та особливості 

визначення. 

74. Об’єкт, база, ставка оподаткування податку на додану вартість: зміст та особливості 

визначення. 

75. Об’єкт, база, ставка оподаткування податку на прибуток підприємств: зміст та 

особливості їх визначення. 

76. Об’єкт, база, ставка оподаткування податку на нерухоме майно відмінне від земельної 

ділянки: зміст та особливості їх визначення. 

77. Об’єкт, база та ставка оподаткування транспортного податку: зміст та особливості їх 

визначення. 

78. Об’єкт, база, ставка оподаткування податку на майно: зміст та особливості їх 

визначення. 

79. Об’єкт, база, ставка оподаткування в екологічному податку: зміст та особливості їх 

визначення. 

80. Об’єкт, база, ставки оподаткування єдиного податку: зміст та особливості їх 

визначення. 

 

 

Екзаменатор:                                                                                           Н.С. Хатнюк 

Завідувач кафедри:                                                                                 Л.В. Орел 
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	8. Розкрийте юридичну природу податкового обов’язку та порядок виконання податкового обов’язку.
	9. Розкрийте поняття та зміст правосуб'єктності учасників податкових правовідносин
	10. Правовий статус учасників податкових відносин та розмежуйте за видами суб’єктів податкових правовідносин.
	11. Об’єкти податкових правовідносин: шляхи їх визначення, класифікація та юридична природа.
	12. Розкрийте структуру сучасної податкової системи державного та місцевого рівнів.
	13. Юридичний факт як підстава виникнення, зміни  та припинення податкових правовідносин.
	14. Правові наслідки та підстави виникнення, зміни та припинення податкових правовідносин.
	15. Юридична природа та значення спеціальних податкових режимів.
	16. Податок, рентна плата та збір як обов’язкові механізми поповнення державного та місцевого бюджету.
	17. Принципи податкового права України: поняття, зміст та юридичне значення.
	18. Порядок встановлення, нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку до місцевого бюджету.
	19. Пеня, неустойка та штрафна санкція як адміністративно-правові засоби впливу на платників податків: поняття та порядок застосування.
	20. Податковий кодекс України як основне джерело податкового права: характеристика, структура та особливості змісту.
	21. Правове регулювання податкових систем у розвинутих європейських країнах.
	22. Виникнення, зміна та підстави припинення податкового обов’язку.
	23. Визначення суми податкових зобов’язань: поняття, значення, суб'єкти, порядок та методи.
	24. Відстрочення виконання податкових зобов’язань: поняття, підстави та умови надання, відмінність від розстрочення виконання податкових зобов’язань.
	25. Розстрочення виконання податкових зобов’язань: поняття, підстави та умови надання, відмінність від відстрочення виконання податкових зобов’язань.
	26. Джерела податкового права України: поняття, система, характеристика.
	27. Розкрийте зміст та правове значення основних елементів податку та збору.
	28. Розкрийте зміст та правове значення додаткових елементів податку та збору.
	29. Проаналізуйте зміст поняття та види подвійного оподаткування, шляхи усунення подвійного оподаткування.
	30. Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері оподаткування: види податкових правопорушень та заходи відповідальності.
	31. Розкрийте поняття, види та сутність процедур адміністрування податків та зборів.
	32. Загальна характеристика визначення та обчислення розміру податкових зобов'язань платника податків і порядок їх виконання.
	33. Дайте визначення, проаналізуйте зміст та значення визначення бази та одиниці оподаткування.
	34. Проаналізуйте поняття та значення ставки податку, розкрийте зміст основних видів ставок податків.
	35. Розкрийте юридичну природу податкових пільг, правові засади встановлення та зміни податкових пільг.
	36. Загальний оподатковуваний дохід фізичної особи: поняття та особливості визначення.
	37. Кримінальна відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів за законодавством України.
	38. Місцева податкова система, особливості й принципи її формування за діючим та новим законодавством.
	39. Правові засади захисту прав та законних інтересів платників податків та інтересів держави.
	40. Особливості застосування прикінцевих та перехідних положень Податкового кодексу України.
	41. Податкове роз’яснення: поняття, порядок його надання, оприлюднення та оскарження.
	42. Електронне декларування доходів та прибутків як процедура адміністрування податків в Україні.
	43. Податкова застава та адміністративний арешт активів як способи забезпечення виконання податкових зобов’язань: поняття та порядок застосування.
	44. Пеня та неустойка у податковому зобов’язанні: поняття та порядок застосування.
	45. Організаційно-правові засади подання, складання податкової декларації та внесення змін до податкової звітності.
	46. Визначення податкового контролю та повноваження контролюючих органів щодо його здійснення.
	47. Загальні положення щодо реєстрації, взяття та зняття з обліку платників податків.
	48. Юридична природа податкових перевірок та особливості оформлення результатів податкових перевірок.
	49. Юридична природа податкової застави та порядок її припинення.
	50. Загальні умови притягнення до фінансової відповідальності платників податків: розкрийте зміст заходів відповідальності.
	51. Способи погашення податкового боргу у разі ліквідації, реорганізації, визнання безвісно відсутнім або недієздатним платника податків.
	52. Юридична природа податкових правопорушень, їх класифікація та заходи відповідальності.
	53. Податкове-повідомлення, податкова-вимога та податкове-рішення як основні документи у податковому обігу.
	54. Платники податків: критерії поділу на види, принципи поділу на резидентів та нерезидентів фізичних та юридичних осіб.
	55. Правовий статус податкових агентів, критерії поділу їх на види та значення їх діяльності у податковому праві України.
	56. Самозайнята особа, обслуговуючий персонал та особа, що здійснює професійну діяльність, як учасники податкових правовідносин.
	57. Представник платника податку, посадова особа та представник органу державної фіскальної служби як суб’єкти податкових правовідносин, обсяг їх компетенції.
	58. Податковий агент, посадова особа платника податку та уповноважена особа платника податку як суб’єкти податкових правовідносин: загальні та спеціальні повноваження.
	59. Нерезидент та резидент як суб’єкти податкових правовідносин, особливості визначення їх правового статусу.
	60. Правовий статус Верховної Ради України, сільських, селищних та міських рад щодо встановлення, зміни та скасування дії податків та зборів.
	61. Правовий статус Державної податкової служби України щодо визначення розміру податкового зобов'язання та здійснення податкового контролю.
	62. Правовий статус фіскальних органів щодо здійснення податкового контролю: повноваження та відповідальність посадових осіб.
	63. Розкрийте зміст основних елементів туристичного збору.
	64. Розкрийте зміст основних елементів податку на майно в Україні.
	65. Розкрийте зміст основних елементів єдиного податку в Україні.
	66. Розкрийте зміст основних елементів транспортного податку в Україні.
	67. Розкрийте зміст рентної плати за спеціальне використання лісових та водних ресурсів в Україні.
	68. Розкрийте зміст основних елементів військового збору.
	69. Законодавчі засади та особливості оподаткування доходів фізичних осіб від підприємницької діяльності.
	70. Законодавчі засади та особливості оподаткування доходів фізичних осіб від продажу або обміну об'єктів рухомого майна.
	71. Законодавчі засади та оподаткування доходів фізичних осіб від спадщини та подарунків.
	72. Об’єкт, база, ставка оподаткування акцизного податку: зміст та особливості визначення.
	73. Об’єкт, база, ставка оподаткування доходів фізичних осіб: сутність та особливості визначення.
	74. Об’єкт, база, ставка оподаткування податку на додану вартість: зміст та особливості визначення.
	75. Об’єкт, база, ставка оподаткування податку на прибуток підприємств: зміст та особливості їх визначення.
	76. Об’єкт, база, ставка оподаткування податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки: зміст та особливості їх визначення.
	77. Об’єкт, база та ставка оподаткування транспортного податку: зміст та особливості їх визначення.
	78. Об’єкт, база, ставка оподаткування податку на майно: зміст та особливості їх визначення.
	79. Об’єкт, база, ставка оподаткування в екологічному податку: зміст та особливості їх визначення.
	80. Об’єкт, база, ставки оподаткування єдиного податку: зміст та особливості їх визначення.

