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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОНАННЯ 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 
 

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, 

вільний від обов’язкових навчальних занять. 

Метою СРС є активізація засвоєних знань, розвиток умінь та набуття навичок з навчальної 

дисципліни «Податковий менеджмент» для подальшого їх використання на практиці. 

При вивченні навчальної дисципліни самостійна робота здійснюється в основному в 

позаурочний час при виконанні завдань, зміст яких наведений нижче. 

Самостійну роботу над засвоєнням навчального матеріалу з дисципліни «Податковий 

менеджмент» студенти можуть виконувати у бібліотеці факультету управління фінансами та 

бізнесу (та інших бібліотеках ЛНУ імені Івана Франка), навчальних кабінетах, комп’ютерних 

класах (лабораторіях), а також в домашніх умовах. 

Перший вид СРС реалізується у формі обов’язкових аудиторних занять та індивідуальних 

консультацій. У цьому випадку діяльність викладача носить спрямовуючий, консультативний і 

контролюючий характер. 

Другий вид СРС – вивчення теоретичних і практичних питань з використанням навчально-

методичної літератури, законодавчих, інструктивних та нормативних матеріалів в позаурочний час 

і своєчасне здавання викладачу виконаних завдань. 

Позааудиторна робота включає три етапи: 

- теоретичний, який передбачає самостійне опрацювання текстів лекцій, конспектування 

відповідного матеріалу тощо; 

- практичний, що передбачає виконання практичних завдань; 

- науково-дослідний – підготовка та участь студентів у наукових семінарах, студентських 

конференціях, підготовка до виконання дипломного проекту. 

СРС може носити пошуковий, дослідницький характер, що стимулює творчу наукову 

роботу. 

Види завдань для самостійної роботи студентів (на вибір студента): 

- написання есе; 

- опрацювання певного матеріалу за навчальною літературою та створення структурної 

(візуальної) схеми прочитаного матеріалу. 

Есе (реферат). У розділі 3 даних Методичних рекомендацій вказано перелік тем есе. 

Підготовка есе (реферату) по одному з питань перелічених тем (на вибір студента) є самостійною 

домашньою роботою. Критерієм оцінки есе є такі його параметри: виразно сформульована 

проблема; короткий огляд літературних джерел та поглядів різних (кількох) авторів на суть 

проблеми; логічна послідовність та аргументованість викладу змісту есе; наявність власної 

(авторської) позиції; пов’язаність змісту есе із сучасними реаліями функціонування вітчизняної 

економіки (практичними чи теоретичними); наявність висновку і посилань на джерела. Не 

зараховуються есе, які є плагіатом, або передруком текстів з підручника чи Інтернету.  

Самостійне опрацювання певного матеріалу за навчальною літературою та створення 

структурної (візуальної) схеми прочитаного матеріалу (презентації). У розділі 3 даних 

Методичних рекомендацій вказано перелік питань за темами. Завдання студента – обрати питання, 

його опрацювати і зміст представити у вигляді візуальної схеми, рисунків тощо. Схеми і рисунки, 

створені студентами представляються та обговорюються на семінарському (та/або лекційному) 

занятті з відповідної теми. 

При виконанні СРС необхідно дотримуватися наступних правил: 

Перед виконанням теоретичного завдання рекомендується скласти його план або 

виконувати за планом, запропонованим викладачем. При цьому дозволяється прикладати 

інформацію з актуальних питань, що стосуються податкової системи України, використану з 

періодичних видань. 

Перед виконанням кожного практичного завдання наводиться його умова, розрахунки 

повинні супроводжуватися певними поясненнями, результати розрахунків – відповідним аналізом 

та висновками. 
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Після перевірки кожного завдання викладачем студент зобов’язаний виправити допущені 

помилки і усунути інші можливі недоліки. 

Виконання всіх видів передбаченої цими Методичними рекомендаціями самостійної 

роботи є необхідною передумовою допуску студента до екзамену з навчальної дисципліни. 

Основна форма контролю СРС – перевірка отриманих знань студента шляхом усного або 

письмового опитування на семінарських заняттях. 

Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни «Податковий 

менеджмент» є доповненням до теоретичного курсу даної дисципліни і мають на меті закріплення 

і поглиблення здобутих студентами теоретичних знань, набуття навичок аналітичної роботи та 

вирішення конкретних практичних задач за даними офіційної статистики. 

Самостійна робота сприяє формуванню економічного кругозору, поширенню вже 

одержаних знань, вивченню складних актуальних проблем реальної дійсності, їх усвідомленню і 

аналізу. Самостійна робота виступає також дійовою формою самоконтролю рівня знань студентів, 

широти їх кругозору, глибини їх інтелекту. 
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РОЗДІЛ 2. ГРАФІК ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

СТУДЕНТА 
 

№ розділу, 

теми 

Назва розділу, теми 

 

Кількість 

годин 

СРС 

 

 

Форма контролю  

 

 

Термін 

виконання 

СРС 

(тиждень 

семестру) 

1 

Теоретичні, правові та 

організаційні засади 

податкового менеджменту 

3 

СЗ, екзамен 

1 

2 
Система державного 

податкового менеджменту 
3 2 

3 Облік платників податків 3 3, 4 

4 Облік податкових надходжень 3 5 

5 

Інформаційно-аналітичне 

забезпечення діяльності органів 

контролю 

3 6 

6 
Сутність і форми податкового 

контролю 
3 7, 8 

7 
Перевірки, їх види та порядок 

проведення  
4 9, 10 

8 

Узгодження податкових 

зобов’язань платника податків, 

порядок їх сплати та 

оскарження рішень органів 

контролю 

3 11, 12 

9 
Відповідальність за порушення 

вимог оподаткування 
4 13, 14 

10 
Корпоративний податковий 

менеджмент 
3 15, 16 

Разом годин самостійної роботи студента  
  

 



 

 

 

 

7 

РОЗДІЛ 3. ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА І МЕТОДИЧНІ 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇЇ ВИКОНАННЯ 

 

Частина навчального матеріалу виноситься на самостійне вивчення студентами. Самостійна 

робота повинна активізувати засвоєння знань, набуття вмінь та навичок магістрами для успішного 

застосування їх у подальшій практичній діяльності. 

CРС включає самостійне опрацювання теоретичного матеріалу та виконання 

індивідуальних практичних завдань (досліджень) із застосуванням актуальної статистичної 

інформації. Теоретичний етап самостійної роботи передбачає вивчення окремих питань шляхом 

опрацювання рекомендованої літератури, яка передбачена до відповідних тем навчальної 

дисципліни «Податковий менеджмент». Студенти також можуть самостійно обирати літературні 

джерела, які містять необхідну інформацію, що може бути використана під час опрацювання 

питань, які виносяться на самостійну роботу. 

Виконання самостійної роботи проводиться за рекомендованим планом. 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА №1 

Тема № 1. Теоретичні, правові та організаційні засади податкового менеджменту 

1. Дослідити сутність податкового менеджменту. 

2. Дослідити основи організації та елементи податкового менеджменту. 

3. Охарактеризувати сутність податкового навантаження. 

 

Завдання – підготувати есе (реферат) по одному з питань або опрацювати питання і його 

зміст представити у вигляді візуальної схеми, рисунків, графіків тощо (презентації) (на вибір 

студента). 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА №2 

Тема № 2. Система державного податкового менеджменту 

1. Охарактеризувати елементи державного податкового менеджменту. 

2. Дослідити сутність державного податкового планування і прогнозування. 

3. Охарактеризувати процедуру податкового адміністрування. 

4. Охарактеризувати права і обов’язки державних контролюючих органів. 

5. Охарактеризувати права і обов’язки платників податків. 

6. Дослідити сутність податкового аудиту. 

 

Завдання – підготувати есе (реферат) по одному з питань або опрацювати питання і його 

зміст представити у вигляді візуальної схеми, рисунків, графіків тощо (презентації) (на вибір 

студента). 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА №3 

Тема № 3. Облік платників податків 

1. Дослідити необхідність та сутність обліку платників податків. 

2. Дослідити облік суб’єктів підприємництва в органах державної реєстрації. 

3. Охарактеризувати облік юридичних осіб – платників податків. 

4. Охарактеризувати облік фізичних осіб – платників податків. 

5. Охарактеризувати порядок внесення змін до облікових документів та зняття з обліку 

платників податків. 

 

Завдання – підготувати есе (реферат) по одному з питань або опрацювати питання і його 

зміст представити у вигляді візуальної схеми, рисунків, графіків тощо (презентації) (на вибір 

студента). 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА №4 
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Тема № 4. Облік податкових надходжень 

1. Охарактеризувати облік податкових зобов’язань. 

2. Дослідити строки і джерела погашення податкових зобов’язань та розрахунки держави з 

платниками. 

3. Дослідити обслуговування платників податків. 

4. Охарактеризувати основний зміст податкових роз’яснень. 

5. Охарактеризувати сутність навчання платників податків. 

 

Завдання – підготувати есе (реферат) по одному з питань або опрацювати питання і його 

зміст представити у вигляді візуальної схеми, рисунків, графіків тощо (презентації) (на вибір 

студента). 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА №5 

Тема № 5. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів контролю 

 

1. Дослідити процедуру збирання податкової інформації. 

2. Охарактеризувати види податкової інформації, яка використовується для інформаційно-

аналітичного забезпечення діяльності контролюючого органу. 

3. Дослідити одержання податкової інформації органами контролю. 

4. Охарактеризувати основні складові процесу оброблення та використання податкової 

інформації. 

 

Завдання – підготувати есе (реферат) по одному з питань або опрацювати питання і його 

зміст представити у вигляді візуальної схеми, рисунків, графіків тощо (презентації) (на вибір 

студента). 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА №6 

Тема № 6. Сутність і форми податкового контролю 

 

1. Охарактеризувати сутність податкового контролю та повноваження органів державної 

влади щодо його здійснення. 

2. Дослідити контроль сплати ПДВ. 

3. Дослідити контроль сплати податку на прибуток підприємств. 

4. Дослідити контроль сплати платежів за ресурси. 

 

Завдання – підготувати есе (реферат) по одному з питань або опрацювати питання і його 

зміст представити у вигляді візуальної схеми, рисунків, графіків тощо (презентації) (на вибір 

студента). 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА №7 

Тема № 7. Перевірки, їх види та порядок проведення 

 

1. Охарактеризувати сутність та види податкових перевірок. 

2. Дослідити організацію проведення камеральної перевірки. 

3. Дослідити організацію проведення планової виїзної перевірки. 

4. Дослідити організацію проведення позапланової виїзної перевірки. 

 

Завдання – підготувати есе (реферат) по одному з питань або опрацювати питання і його 

зміст представити у вигляді візуальної схеми, рисунків, графіків тощо (презентації) (на вибір 

студента). 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА №8 
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Тема № 8. Узгодження податкових зобов’язань платника податків, порядок їх сплати 

та оскарження рішень органів контролю 

1. Дослідити узгодження сум податкових зобов’язань. 

2. Охарактеризувати податкові вимоги та джерела сплати податкових зобов’язань. 

3. Охарактеризувати сутність податкової застави. 

4. Дослідити адміністративний арешт активів платників податків. 

5. Охарактеризувати розстрочення та відстрочення податкових зобов’язань. 

 

Завдання – підготувати есе (реферат) по одному з питань або опрацювати питання і його 

зміст представити у вигляді візуальної схеми, рисунків, графіків тощо (презентації) (на вибір 

студента). 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА №9 

Тема № 9. Відповідальність за порушення вимог оподаткування 

 

1. Охарактеризувати сутність фінансової відповідальності платників податків. 

2. Охарактеризувати сутність адміністративної відповідальності платників податків. 

3. Охарактеризувати сутність кримінальної відповідальності платників податків. 

 

Завдання – підготувати есе (реферат) по одному з питань або опрацювати питання і його 

зміст представити у вигляді візуальної схеми, рисунків, графіків тощо (презентації) (на вибір 

студента). 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА №10 

Тема № 10. Корпоративний податковий менеджмент 

 

1. Охарактеризувати сутність та елементи корпоративного податкового менеджменту. 

2. Дослідити податкове планування на підприємствах. 

3. Дослідити різновиди ухилення від оподаткування. 

 

Завдання – підготувати есе (реферат) по одному з питань або опрацювати питання і його 

зміст представити у вигляді візуальної схеми, рисунків, графіків тощо (презентації) (на вибір 

студента). 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

Законодавчі матеріали 

1. Конституція України : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254/96-вр 

2. Бюджетний кодекс України : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 

3. Господарський кодекс України : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15 

4. Митний кодекс України : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4495-17 

5. Податковий кодекс України : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 

6. Цивільний кодекс України : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15 

7. Про аудиторську діяльність : Закон України від 22.04.1993 №3125-XII [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3125-12 

8. Про банки і банківську діяльність : Закон України від 07.12.2000 №2121-III 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2121-14 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4495-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3125-12
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/53701.html
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/53701.html
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2121-14
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9. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 

16.07.1999 №996-XIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/996-14 

10. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення правового 

захисту громадян та запровадження механізмів реалізації конституційних прав громадян на 

підприємницьку діяльність, особисту недоторканність, безпеку, повагу до гідності особи, правову 

допомогу, захист : Закон України від 12.01.2005 №2322-IV [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2322-15 

11. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування 

загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці : 

Закон України від 28.12.2014 №77-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/63-19 

12. Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів 

України щодо податкової реформи : Закон України від 28 .12.2014 №71-VІІІ [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/71-19 

13. Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей уточнення 

податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість у разі 

застосування податкового компромісу : Закон України від 25.12.2014 №63-VIII [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/63-19 

14. Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення 

податкового контролю за трансфертним ціноутворенням : Закон України від 28.12.2014 №72-VIII 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/72-19 

15. Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і 

плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів : Закон України від 19.12.1995 №481/95-ВР 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/481/95 

16. Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень : Закон 

України від 01.07.2004 №1952-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon2.rada.gov.ua/rada/show/1952-15 

17. Про державну службу : Закон України від 16.12.1993 №3723-XII [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19 

18. Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань : Закон України від 15.05.2003 №755-IV [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/755-15 

19. Про державну статистику : Закон України від 17.09.1992 №2614-ХII [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2614-12 

20. Про електронний цифровий підпис : Закон України від 22.05.2003 №852-IV 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/852-15 

21. Про електронні документи та електронний документообіг : Закон України від 

22.05.2003 №851-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/851-15 

22. Про запобігання корупції : Закон України від 14.10.2014 №1700-VII [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1700-18 

23. Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, 

громадського харчування та послуг : Закон України від 6.07.1995 року №265/95-ВР [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/265/95-вр 

24. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування : Закон України від 08.07.2010 №2464-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2464-17 

25. Про ліцензування певних видів господарської діяльності : Закон України від 

01.06.2000 №1775-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/222-19 

http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/53701.html
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http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/63477.html
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/63477.html
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/63-19
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/63476.html
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/63476.html
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/72-19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/481/95
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/53723.html
http://zakon2.rada.gov.ua/rada/show/1952-15
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/53678.html
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/53676.html
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2614-12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/852-15
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/851-15
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/53818.html
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/53818.html
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2464-17
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/53700.html
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26. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської 

діяльності : Закон України від 05.04.2007 №877-V [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/877-16  

27. Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень 

інших органів : Закон України від 02.06.2016 № 1403-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу 

: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1403-19 

28. Про ціни і ціноутворення : Закон України від 21.06.2012 №5007-VI [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5007-17 

 

Основна література 

1. Андрущенко В. С. Податкові пільги : навч. посіб. / В. С. Андрущенко. – К. : Ліра-К, 

2013. – 400 с. 

2. Бечко П. К., Лиса Н. В. Податковий менеджмент : навч. посіб. (для студ. вищ. навч. 

закл.) / П. К. Бечко, Н. В. Лиса. – К: Центр учбової літератури, 2009. – 288 с. 

3. Гуцаленко Л. В. Державний фінансовий контроль : навч. посіб. / Л. В. Гуцаленко. – К. 

: Ліра-К, 2011. – 424 с. 

4. Дема Д. І. Податковий менеджмент : адміністрування податків і зборів : навч. посіб. / 

Д. І. Дема, І. В. Шевчук ; за заг. ред. Д. І. Деми. – Ж. : ЖНАЕУ, 2014. – 323 с. 

5. Доброскок О. В. Податковий контроль та його ефективність : навч. посіб. / 

О. В. Доброскок. – К. : Алерта, 2012. – 238 с. 

6. Зайцев О. В. Податковий менеджмент : підручник / О. В. Зайцев. ─ К. : Видавництво 

Ліра-К, 2016. – 308 с. 

7. Калінеску Т. В. Адміністрування податків зборів : навч. посіб. / Т. В .Калінеску, В. О.  

Корецька-Гармаш, В. В. Демидович. – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 290 с. 

8. Найденко О. Є. Податковий контроль : підручник / О. Є Найденко. – Х. : Вид. ХНЕУ, 

2012. – 224 с. 

9. Паранчук С. В. Податковий менеджмент : навч. посіб. / С. В. Паранчук, А. С. Мороз, 

О. С. Червінська ; Нац. ун-т «Львів. Політехніка». – Л.: Вид-во Львів. політехніки, 2012. – 295 с. 

10. Проблеми розвитку корпоративного податкового менеджменту : монографія / 

Ю. Б. Іванов, О. М. Тищенко, О. В. Грачов та ін. ; за заг. ред. Ю. Б. Іванова. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 

2010. – 495 с. 

11. Сідельникова Л. П. Оподаткування суб’єктів підприємництва : навч. посіб. / 

Л. П. Сідельникова, Т. В. Чижова, Я. В. Якуша. – К. : Ліра-К, 2013. – 424 с. 

12. Сідельникова Л. П. Податкова система : навч. посіб. / Л. П. Сідельникова, 

Н. М. Костіна. – 2-ге вид. перероб. і доп. – К. : Ліра-К, 2013. – 604 с. 

13. Ткаченко Н. М. Оновлена фінансова звітність в Україні : навч.-практ. посіб. / 

Н. М. Ткаченко. – К. : Ліра-К, 2015. – 66 с. 
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1. Андрущенко В. Л. Податкові системи зарубіжних держав : навч. посіб. / 

В. Л. Андрущенко, З. С. Варналій, І. А. Прокопенко. – К. : Кондор, 2012. – 222 с. 

2. Гавриленко Н. В. Податкова система : навч. посіб. / Н. В. Гавриленко. – К. : Ліра-К, 

2013. – 328 с. 

3. Дробязко С. І. Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу : навч. посіб. / 

С. І. Дробязко, Т. М. Козир, С. Б. Холод. – К. : ЦУЛ, 2012. – 416 с. 

4. Марущак С. М. Оцінка та управління підприємницькими ризиками : навч. посіб. / 

С. М. Марущак, Г. В. Єфімова, О. В. Пащенко. – Херсон : Олді-плюс, 2014 – 296 с. 

5. Мельник М. І. Податковий контроль в Україні: проблеми та пріоритети підвищення 

ефективності : монографія / М. І. Мельник, І. В. Лещух. – Львів : ДУ «Інститут регіональних 

досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України», 2015. – 330 с. 

6. Онисько С. М. Податкова система. Згідно нового Податкового кодексу України 

станом на 01 січня 2013 року : підручник / С. М. Онисько. – К. : Ліра-К, 2014. – 352 с. 

7. Податкова система : навч. посіб. / за заг. ред. С. М. Еш. – К. : Ліра-К, 2014. – 698 с. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/877-16
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1403-19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5007-17
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8. Сенченко В. Б. Податкова система : практикум / В. Б. Сенченко. – К. : ЦУЛ, 2014. – 

160 с. 

9. Соколовська А. М. Основи теорії податків : навч. посіб. / А. М. Соколовська. – К., 

2010. – 326 с. 

10. Ярема Б. П. Податкова система. Збірник задач та тести : навч. посіб. / Б. П. Ярема, 

В. П. Маринець. – 3-те вид. – Львів : Магнолія-2006, 2012. – 271 с. 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

 

1. Дайте визначення категорії «податковий менеджмент». 

2. Охарактеризуйте особливості податкового менеджменту в Україні. 

3. Дайте визначення і характеристику терміну «податкова система держави». 

4. Які недоліки присутні у роботі контролюючих органів при виконанні ними своїх завдань 

і функцій? 

5. Охарактеризуйте завдання органів ДПС з позицій податкового менеджменту. 

6. Назвіть фактори, які свідчать про недостатню ефективність податкового менеджменту у 

підрозділах податкової служби. 

7. Охарактеризуйте структуру податкового менеджменту. 

8. Визначте мету державного податкового менеджменту. 

9. Охарактеризуйте основні завдання державного податкового менеджменту. 

10. Які основні етапи еволюції податкового менеджменту в Україні? 

11. Корпоративний податковий менеджмент, загальна характеристика та особливості. 

12. Завдання та методи державного податкового менеджменту. 

13. Мета корпоративного податкового менеджменту. 

14. Об’єкти і суб’єкти державного податкового менеджменту. 

15. Об’єкти і суб’єкти корпоративного податкового менеджменту. 

16. Порядок ведення обліку платників податків у контролюючих органах. 

17. Порядок взяття на облік у контролюючих органах юридичних осіб, їх відокремлених 

підрозділів. 

18. Порядок взяття на облік нерезидентів. 

19. Порядок взяття на облік фізичних самозайнятих осіб, фізичних осіб, які здійснюють 

незалежну професійну діяльність  

20. Документи, які засвідчують реєстрацію в контролюючих органах юридичних і фізичних 

осіб. 

21. Порядок зняття з обліку платників податків у контролюючих органах. 

22. Перелік окремих реєстрів, які ведуть контролюючі органи.  

23. Відповідальність за порушення порядку реєстрації в податкових органах. 

24. Завдання і цілі обліку платежів в органах ДПС. 

25. Порядок ведення інтегрованої картки платника податку. 

26. Організація ДПС повноти сплати податків до бюджетів всіх рівнів. 

27. Звітність ДПС щодо надходження платежів до бюджетів, порядок її складання та 

надання. 

28. Взаємозв’язок податкових органів і органів казначейства щодо звітності по 

надходженню платежів і зборів. 

29. Способи забезпечення виконання обов’язку по сплаті податків і зборів. 

30. Види відповідальності за порушення податкового законодавства. 

31. Поняття та порядок застосування штрафних санкцій. 

32. Розмір та порядок нарахування штрафних санкцій при самостійному виявленні факту 

заниження податкового зобов’язання минулих податкових періодів. 

33. Порядок нарахування пені. Зупинення терміну нарахування пені. Розмір пені. 

34. Порядок оскарження рішень контролюючого органу. 

35. Поняття та сутність податкового боргу. 

36. Джерела та шляхи погашення податкового боргу. 
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37. Податкова вимога, термін виникнення та припинення. 

38. Відстрочення і розстрочення сплати податкових зобов’язань. 

39. Порядок застосування податкової застави.  

40. Предмет податкової застави. 

41. Податковий керуючий, його права і функції. 

42. Організація продажу заставного майна як винятковий засіб виконання платниками своїх 

обов’язків перед бюджетом. 

43. Поняття безнадійного податкового боргу та порядок його списання.  

44. Термін давності щодо погашення податкового боргу платників податків перед 

бюджетом. 

45. Поняття, сутність та принципи податкового контролю. 

46. Шляхи проведення податкового контролю. 

47. Методи та форми податкового контролю. 

48. Види і способи порушень у сфері оподаткування. 

49. Яке основне завдання податкового прогнозування і планування? 

50. Які фактори впливають на якість прогнозування і планування? 

51. Чи існує взаємозв’язок між загальнодержавним і корпоративним податковим 

плануванням? 

52. Які основні пріоритети загальнодержавного податкового планування і прогнозування? 

53. Дайте визначення податкового регулювання як складової частини державного 

податкового менеджменту. 

54. Охарактеризуйте механізм податкового регулювання. 

55. Перерахуйте принципи організації системи податкового стимулювання. 

56. Дайте визначення податкових пільг. 

57. Які є види податкових пільг? 

58. Дайте визначення податкового регулювання, яке здійснюється через економічно 

обґрунтовану систему пільг. 

59. Доведіть необхідність існування податкових пільг в економіці України. 

60. Назвіть недоліки пільгового оподаткування в Україні. 

61. Чим зумовлена необхідність податкового контролю в Україні? 

62. Дайте визначення податкового контролю. 

63. Об’єкт, предмет і цілі податкового контролю. 

64. Податкова політика підприємства та її вплив на організацію податкового контролю. 

65. Сценарії поведінки підприємства в податкових взаєминах з державою. 

66. Сутність та види податкових перевірок. 

67. Охарактеризуйте порядок проведення планових перевірок контролюючими органами. 

68. Які існують причини нелегального ухилення від сплати податків? 

69. Що необхідно розуміти під ухиленням від сплати податків? 

70. Які існують види відповідальності платників податків за порушення податкового 

законодавства? 

71. Порядок проведення камеральних, документальних невиїзних перевірок. 

72. Підстави та порядок проведення виїзних документальних планових і позапланових та 

фактичних перевірок. 

73. Взаємодія контролюючих органів та платників податків при організації та проведенні 

податкових перевірок. 

74. Типології податкових схем, що застосовуються платниками податків. 

75. Сценарії поведінки підприємства при проведенні податкових перевірок. 

76. Порядок оформлення та реалізації податкових перевірок. 

77. Дайте визначення податкового планування па підприємстві. 

78. Планування податкових платежів і податкове планування є ідентичними поняттями чи 

ні? Чому? 

79 .Охарактеризуйте основні принципи, па яких базується ефективність податкового 

планування. 
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80 .Назвіть основні етапи податкового планування па підприємстві. 

81 .Охарактеризуйте показники для оцінки рівня податкового навантаження па 

підприємство. 

82. Охарактеризуйте показники для оцінки ефективності податкового планування на 

підприємстві. 

83. Чи існує взаємозв’язок між необхідністю податкового планування і рівнем податкового 

навантаження у країні?  

84 Чи можливий варіант, при якому цілі податкового планування вступають у протиріччя з 

загальними комерційними пріоритетами підприємства? 

85. Поняття і суть корпоративного податкового менеджменту. 

86. Форми реалізації податкової політики підприємства. 

87. Механізм реалізації контрольної функції корпоративного податкового менеджменту.  

88. Виділіть об’єкти корпоративного податкового менеджменту. 

89. Перерахуйте суб’єкти корпоративного податкового менеджменту. 

90. Охарактеризуйте основні процеси, які забезпечують функціонування корпоративного 

податкового менеджменту. 

91.Чим викликана необхідність існування корпоративного податкового менеджменту? 

92. У чому полягають результати корпоративного податкового менеджменту? 

93. Що складає інформаційну базу корпоративного податкового менеджменту? 

94. Що передбачає функціонування корпоративного податкового менеджменту? 

95. Охарактеризуйте внутрішні і зовнішні взаємозв’язки корпоративного податкового 

менеджменту. 
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РОЗДІЛ 4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
 

Основними методами оцінювання знань студентів є: оцінювання знань студентів на 

семінарських заняттях, самостійної роботи (СРС), виконання ІНДЗ, заліку по модулю та 

оцінювання результатів складання екзамену. 

Оцінювання навчальної діяльності студентів здійснюється відповідно до «Положення про 

контроль та оцінювання навчальних досягнень студентів Львівського національного  університету 

імені Івана Франка» від 01.03.2013 р. із змінами, затвердженими наказом ректора від 01.07.2015 р. 

№ О-96, за 100-бальною системою (за шкалою ECTS та національною шкалою). 

Самостійна робота студентів, яка передбачена з теми поряд з аудиторною роботою, 

оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному занятті. Засвоєння тем, які 

виносяться лише на самостійну роботу контролюється на семінарах та під час підсумкового 

семестрового контролю. 

 

 

Критерії оцінювання знань та компетентностей студентів за виконання самостійної 

роботи 
 

Критерії оцінювання Оцінка 

- самостійна робота виконана у зазначений термін, у повному обсязі, без помилок і 

зарахована; 
5 

- самостійна робота виконана у зазначений термін, у повному обсязі, зарахована, 
але є незначні помилки; 

4 

- самостійна робота виконана з порушенням терміну її виконання, або (та) при 

відсутності заповненої податкової звітності і зарахована при умові її 

доопрацювання; 
3 

- самостійна робота виконана у неповному обсязі і зарахована при умові її 

доопрацювання; 
2 

- самостійна робота виконана у неповному обсязі, або (та) при наявності значних 

помилок і зарахована при умові її доопрацювання; 
- самостійна робота не виконана або не зарахована. 

0-1 

 


