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ПЕРЕЛІК ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4-ГО КУРСУ 
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ДИСЦИПЛІНИ  

«ПОДАТКОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ»  

 

Методичні вказівки до підготовки: 

Індивідуальне завдання є авторським, комплексним дослідженням певного 

питання. Індивідуальне завдання виконується у формі реферату. Студенти 

готують реферат за обраною темою із запропонованого переліку. 

Реферат повинен містити актуальну та достовірну інформацію, чинні 

нормативно-правові акти та аналіз наукової літератури. Обсяг реферату - не 

більше 10 сторінок у якому повинні бути: вступ, зміст, основна частина (перелік 

питань, які розглядаються), висновки та список використаних джерел.  

Зміст підготовленого реферату студенти доповідають на практичному заняті. 

Оформлення реферату оцінюється від 1-го до3-ох балів. Захист роботи оцінюється 

в 1 або 2 бали.  

Отже, максимальна кількість балів (оформлення та захист) – 5 балів. 

 

 

Тематика рефератів 

1. Податок як основна категорія податкового права. 

2. Правові засади усунення подвійного оподаткування. 

3. Застосування міжнародних договорів у податкових відносинах. 

4. Пеня та її регулювання за Податковим кодексом України. 

5. Загальні умови притягнення до відповідальності у податковому праві. 

6. Штрафні санкції (штрафи) у податкових відносинах. 

7. Строки давності у податкових правовідносинах.  

8. Податкова перевірка як метод контролю. 

9. Порядок допуску та строки проведення податкових перевірок. 

10. Оформлення результатів різних видів податкових перевірок. 

11. Обробка і використання податкової інформації. 

12. Податкова декларація. 

13. Електронний кабінет платників податків та використання електронного 

цифрового підпису 

14. Податкова правосуб’єктність. 

15. Роз’яснення податкового законодавства як інститут податкового права. 

16. Листування податкових органів з платником податків. 

17. Способи здійснення податкового контролю. 

18. Порядок та особливості збору податкової інформації. 



19. Податковий борг, його види та способи погашення. 

20. Облік платників податку. 

21. Поняття та призначення податкової застави. 

22. Адміністративний арешт майна платника податку. 

23. Об’єкт/база оподаткування податку на прибуток підприємств. 

24. Доходи, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) 

оподатковуваного доходу фізичної особи. 

25. Ставки податку на доходи фізичних осіб. 

26. Доходи як податкова категорія 

27. Об’єкт оподаткування ПДВ 

28. Об’єкт оподаткування акцизного податку. 

29. Рентна плата: поняття, елементи, види. 

30. Спеціальні податкові режими. 

31. Єдиний податок та спрощена система оподаткування. 

32. Порушення встановленого порядку взяття на облік платника податку. 

33. Узгодження суми податкового боргу в міжнародних відносинах. 

34. Порушення порядку надання інформації про відкриття або закриття 

банківських рахунків як вид податкового правопорушення. 

35. Порушення правил сплати, перерахування податку як вид податкового 

правопорушення. 

36. Платники податку на прибуток підприємств. 

37. Правові засади формування звичайної ціни. 

38. Податкові пільги та їх види. 
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