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Конспект лекції № 1 

Тема № 1 

Теоретичні, правові та організаційні засади податкового менеджменту 
 

Міжпредметні зв’язки. Після вивчення [Політекономії, Мікроекономіки, Макроекономіки, 

Фінансів, Статистики, Фінансів суб’єктів підприємництва, Податкової системи]. 

 

Мета лекції: сформувати у студентів комплекс знань щодо теоретичних, правових та 

організаційних засад податкового менеджменту. 

 

План лекції (навчальні питання): 

1. Суть, завдання та складові податкового менеджменту. 

2. Принципи податкового менеджменту. 

3. Елементи державного та корпоративного податкового менеджменту. Функції державного 

та корпоративного податкового менеджменту. 

4. Організаційні та правові засади функціонування податкового менеджменту.  

 

Опорні поняття: податковий менеджмент, об’єкти податкового менеджменту, суб’єкти 

податкового менеджменту, державний податковий менеджмент, корпоративний податковий 

менеджмент, податкове право, система оподаткування, система податків, податкова система, 

державна податкова політика, податковий механізм, організація управління податковим процесом, 

податкове планування, податкове регулювання, податкове мотивування, податковий облік, 

податковий контроль. 

 

Інформаційні джерела: 

Законодавчі та нормативні акти: 

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 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 

8. 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 

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

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

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

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

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://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/53724.html
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/53724.html
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/53724.html
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/53724.html
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/63466.html
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/63466.html
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/53678.html
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
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11. 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 

Основна література: 

1. 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. 

2. 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. 

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

Ліра-К, 2016. – 308 с. 

4. 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. 

5. 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. 

Допоміжна література: 

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. 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. 

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

5. Сенченко В. Б. Податкова система : практикум / В. Б. Сенченко. – К. : ЦУЛ, 2014. – 

160 с. 

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

2010. – 326 с. 

7. 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. 

 

Інтернет ресурси: 

1. Сайт Державної податкової служби України : [Електронний ресурс]. – Спосіб 

доступу: http://sfs.gov.ua/ 

2. Сайт Міністерства фінансів України : [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: 

http://www.minfin.gov.ua/ 

3. Відомості ВРУ : [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: 

http://lib.rada.gov.ua/static/about/wellcome.html 

4. Урядовий кур’єр : [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: http://ukurier.gov.ua/uk/. 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: мультимедійний пристрій. 

 

Виклад матеріалу лекції: роздатковий матеріал у викладача. 

 

Питання і завдання студентам для контролю знань, самостійного опрацювання матеріалу 

лекції, для підготовки до семінарського заняття за темою лекції: 

1. В чому полягає сутність податкового менеджменту? 

2. Які основні завдання податкового менеджменту? 

3. Які складові податкового менеджменту? 

4. Які принципи податкового менеджменту? 

5. Які основні елементи державного податкового менеджменту? 

6. Які основні елементи корпоративного податкового менеджменту? 

7. Які функції державного податкового менеджменту? 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/877-16
http://sfs.gov.ua/
http://www.minfin.gov.ua/
http://lib.rada.gov.ua/static/about/wellcome.html
http://ukurier.gov.ua/uk/
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8. Які функції корпоративного податкового менеджменту? 

9. В чому полягає сутність функцій державного податкового менеджменту? 

10. В чому полягає сутність функцій корпоративного податкового менеджменту? 

11. Які організаційні засади функціонування податкового менеджменту? 

12. Які правові засади функціонування податкового менеджменту? 

 

 

Укладач:__________     Попович Д. В., доцент кафедри фінансового менеджменту, 

                                                                    к.е.н., доцент 
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Конспект лекції № 2 
Тема № 2 

Система державного податкового менеджменту 
 

Міжпредметні зв’язки. Після вивчення [Політекономії, Мікроекономіки, Макроекономіки, 

Фінансів, Статистики, Фінансів суб’єктів підприємництва, Податкової системи]. 

 

Мета лекції: сформувати у студентів комплекс знань щодо основних засад системи 

державного податкового менеджменту. 

 

План лекції (навчальні питання): 

1. Суть, завдання та складові державного податкового менеджменту. 

2. Елементи державного податкового процесу. 

3. Державне податкове планування і прогнозування. Державне податкове регулювання. 

Процедура податкового адміністрування. 

4. Права та обов’язки органів Державної податкової служби України. 

5. Права та обов’язки платників податків. 

6. Податковий аудит. 

 

Опорні поняття: державний податковий менеджмент, державне податкове планування, 

податковий потенціал, державне податкове регулювання, податкове адміністрування, система 

державних органів контролю, Державна податкова служба України, податковий аудит. 

 

Інформаційні джерела: 

Законодавчі та нормативні акти: 

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 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 

8. 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 

9. 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 

10. 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 

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

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

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://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/53701.html
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/53701.html
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/996-14
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/63466.html
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/63466.html
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://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
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12. 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  

13. 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. 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. 

2. 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. 

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

Ліра-К, 2016. – 308 с. 

4. 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. 

5. 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. 

Допоміжна література: 

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

2013. – 328 с. 

2. 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. 

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

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

2010. – 326 с. 

5. 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. 

 

Інтернет ресурси: 

1. Сайт Державної казначейської служби України : [Електронний ресурс]. – Спосіб 

доступу: http://treasury.gov.ua/main/uk/index 

2. Сайт Державної податкової служби України : [Електронний ресурс]. – Спосіб 

доступу: http://sfs.gov.ua/ 

3. Сайт Міністерства фінансів України : [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: 

http://www.minfin.gov.ua/ 

4. Відомості ВРУ : [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: 

http://lib.rada.gov.ua/static/about/wellcome.html 

5. Голос України : [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: http://www.golos.com.ua/. 

6. Урядовий кур’єр : [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: http://ukurier.gov.ua/uk/. 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: мультимедійний пристрій. 

 

Виклад матеріалу лекції: роздатковий матеріал у викладача. 

 
Питання і завдання студентам для контролю знань, самостійного опрацювання матеріалу 

лекції, для підготовки до семінарського заняття за темою лекції: 

1. В чому полягає суть державного податкового менеджменту? 

2. Які завдання державного податкового менеджменту? 

3. Які складові державного податкового менеджменту? 

4. Які виділяють елементи державного податкового процесу? 

5. В чому полягає сутність державного податкового планування? 

6. В чому полягає сутність державного податкового прогнозування? 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/877-16
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5007-17
http://treasury.gov.ua/main/uk/index
http://sfs.gov.ua/
http://www.minfin.gov.ua/
http://lib.rada.gov.ua/static/about/wellcome.html
http://www.golos.com.ua/
http://ukurier.gov.ua/uk/
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7. Що таке державне податкове регулювання? 

8. Яка процедура податкового адміністрування? 

9. Які права та обов’язки органів Державної податкової служби України? 

10. Які права та обов’язки платників податків? 

11. Що таке податковий аудит? 

 

 

Укладач:__________     Попович Д. В., доцент кафедри фінансового менеджменту, 

                                                                    к.е.н., доцент 
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Конспект лекції № 3 
Тема № 3 

Облік платників податків 
 

Міжпредметні зв’язки. Після вивчення [Політекономії, Мікроекономіки, Макроекономіки, 

Фінансів, Статистики, Фінансів суб’єктів підприємництва, Податкової системи]. 

 

Мета лекції: сформувати у студентів комплекс знань щодо основних засад обліку 

платників податків. 

 

План лекції (навчальні питання): 

1. Необхідність та сутність обліку платників податків. 

2. Облік суб’єктів підприємницької діяльності в органах державної реєстрації.  

3. Взяття на облік юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів.  

4. Облік самозайнятих осіб. 

 

Опорні поняття: облік платників податків, облікова справа, реєстраційна частина 

облікової справи, звітна частина облікової справи, Єдиний державний реєстр, взяття на облік, 

довідка про взяття на облік, облік самозайнятих осіб. 

 

Інформаційні джерела: 

Законодавчі та нормативні акти: 

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

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

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

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

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

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

4. 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 

5. 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 

6. 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 

7. 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 

8. 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 

9. 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 

10. 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 

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

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

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://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
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://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/996-14
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/53724.html
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/53724.html
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/53724.html
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/53724.html
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/63466.html
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/63466.html
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/53676.html
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2614-12
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12. 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 

13. 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 

14. 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 

Основна література: 

1. 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. 

2. 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. 

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

Ліра-К, 2016. – 308 с. 

4. 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. 

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

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

6. 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. 

Допоміжна література: 

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

2013. – 328 с. 

2. 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. 

3. 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. 

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

5. Сенченко В. Б. Податкова система : практикум / В. Б. Сенченко. – К. : ЦУЛ, 2014. – 

160 с. 

6. 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. 

 

Інтернет ресурси: 

1. Сайт Державної податкової служби України : [Електронний ресурс]. – Спосіб 

доступу: http://sfs.gov.ua/ 

2. Сайт Міністерства фінансів України : [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: 

http://www.minfin.gov.ua/ 

3. Відомості ВРУ : [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: 

http://lib.rada.gov.ua/static/about/wellcome.html 

4. Галицькі контракти : [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: http://kontrakty.ua/. 

5. Голос України : [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: http://www.golos.com.ua/. 

6. Закон і бізнес : [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: http://zib.com.ua/ua/#all. 

7. Податки та бухгалтерський облік : [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: 

http://www.nibu.factor.ua/ukr/. 

8. Урядовий кур’єр : [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: http://ukurier.gov.ua/uk/. 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: мультимедійний пристрій. 

 

Виклад матеріалу лекції: роздатковий матеріал у викладача. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/852-15
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://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/53700.html
http://sfs.gov.ua/
http://www.minfin.gov.ua/
http://lib.rada.gov.ua/static/about/wellcome.html
http://kontrakty.ua/
http://www.golos.com.ua/
http://zib.com.ua/ua/#all
http://www.nibu.factor.ua/ukr/
http://ukurier.gov.ua/uk/
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Питання і завдання студентам для контролю знань, самостійного опрацювання матеріалу 

лекції, для підготовки до семінарського заняття за темою лекції: 

1. В чому полягає необхідність обліку платників податків? 

2. Яка сутність обліку платників податків? 

3. Який порядок обліку суб’єктів підприємницької діяльності в органах державної 

реєстрації? 

4. Який порядок взяття на облік юридичних осіб? 

5. Який порядок взяття на облік відокремлених підрозділів юридичних осіб? 

6. Який порядок обліку самозайнятих осіб? 

 

 

Укладач:__________     Попович Д. В., доцент кафедри фінансового менеджменту, 

                                                                    к.е.н., доцент 
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Конспект лекції № 4 
Тема № 3 

Облік платників податків 
 

Міжпредметні зв’язки. Після вивчення [Політекономії, Мікроекономіки, Макроекономіки, 

Фінансів, Статистики, Фінансів суб’єктів підприємництва, Податкової системи]. 

 

Мета лекції: сформувати у студентів комплекс знань щодо основних засад обліку 

платників податків. 

 

План лекції (навчальні питання): 

1. Підстави та порядок зняття з обліку в контролюючих органах платників податків. 

2. Порядок зняття з обліку юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів. 

3. Державний реєстр фізичних осіб – платників податків. 

4. Облікова картка фізичної особи – платника податків. 

 

Опорні поняття: підстави зняття з обліку, порядок зняття з обліку, Державний реєстр 

фізичних осіб – платників податків, облікова картка фізичної особи – платника податків. 

 

Інформаційні джерела: 

Законодавчі та нормативні акти: 

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

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

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

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

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

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

4. 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 

5. 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 

6. 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 

7. 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 

8. 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 

9. 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 

10. 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 

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

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

12. 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 

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://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
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://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/996-14
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/53724.html
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/53724.html
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/53724.html
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/53724.html
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/63466.html
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/63466.html
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/53676.html
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2614-12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/852-15
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13. 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 

14. 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 

Основна література: 

1. 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. 

2. 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. 

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

Ліра-К, 2016. – 308 с. 

4. 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. 

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

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

6. 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. 

Допоміжна література: 

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

2013. – 328 с. 

2. 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. 

3. 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. 

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

5. Сенченко В. Б. Податкова система : практикум / В. Б. Сенченко. – К. : ЦУЛ, 2014. – 

160 с. 

6. 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. 

 

Інтернет ресурси: 

1. Сайт Державної податкової служби України : [Електронний ресурс]. – Спосіб 

доступу: http://sfs.gov.ua/ 

2. Сайт Міністерства фінансів України : [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: 

http://www.minfin.gov.ua/ 

3. Відомості ВРУ : [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: 

http://lib.rada.gov.ua/static/about/wellcome.html 

4. Галицькі контракти : [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: http://kontrakty.ua/. 

5. Голос України : [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: http://www.golos.com.ua/. 

6. Закон і бізнес : [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: http://zib.com.ua/ua/#all. 

7. Податки та бухгалтерський облік : [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: 

http://www.nibu.factor.ua/ukr/. 

8. Урядовий кур’єр : [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: http://ukurier.gov.ua/uk/. 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: мультимедійний пристрій. 

 

Виклад матеріалу лекції: роздатковий матеріал у викладача. 

 

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://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/53700.html
http://sfs.gov.ua/
http://www.minfin.gov.ua/
http://lib.rada.gov.ua/static/about/wellcome.html
http://kontrakty.ua/
http://www.golos.com.ua/
http://zib.com.ua/ua/#all
http://www.nibu.factor.ua/ukr/
http://ukurier.gov.ua/uk/
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Питання і завдання студентам для контролю знань, самостійного опрацювання матеріалу 

лекції, для підготовки до семінарського заняття за темою лекції: 

1. Які існують підстави для зняття з обліку в контролюючих органах платників податків? 

2. Який порядок зняття з обліку в контролюючих органах платників податків? 

3. Який порядок зняття з обліку юридичних осіб? 

4. Який порядок зняття з обліку відокремлених підрозділів юридичних осіб? 

5. Що таке Державний реєстр фізичних осіб – платників податків? 

6. Що собою являє облікова картка фізичної особи – платника податків? 

 

 

Укладач:__________     Попович Д. В., доцент кафедри фінансового менеджменту, 

                                                                    к.е.н., доцент 
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Конспект лекції № 5 
Тема № 4 

Облік податкових надходжень 
 

Міжпредметні зв’язки. Після вивчення [Політекономії, Мікроекономіки, Макроекономіки, 

Фінансів, Статистики, Фінансів суб’єктів підприємництва, Податкової системи]. 

 

Мета лекції: сформувати у студентів комплекс знань щодо основних засад обліку 

податкових надходжень. 

 

План лекції (навчальні питання): 

1. Інтегрована картка платника (ІКП) та порядок її ведення. 

2. Постійні та змінні реквізити ІКП. 

3. Облік надходжень сум податкових надходжень. 

 

Опорні поняття: облік надходжень, податкове зобов’язання, інтегрована картка платника, 

податкова декларація. 

 

Інформаційні джерела: 

Законодавчі та нормативні акти: 

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

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

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

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

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

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

4. 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 

5. 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 

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

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

7. 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 

8. 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 

Основна література: 

1. 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. 

2. 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. 

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

Ліра-К, 2016. – 308 с. 

4. 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. 

5. 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. 

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://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/53701.html
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/53701.html
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/996-14
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/63466.html
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/63466.html
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
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6. Сідельникова Л. П. Оподаткування суб’єктів підприємництва : навч. посіб. / 

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

7. 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. 

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

Н. М. Ткаченко. – К. : Ліра-К, 2015. – 66 с. 

Допоміжна література: 

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

2013. – 328 с. 

2. 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. 

3. 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. 

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

5. Сенченко В. Б. Податкова система : практикум / В. Б. Сенченко. – К. : ЦУЛ, 2014. – 

160 с. 

6. 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. 

 

Інтернет ресурси: 

1. Сайт Державної казначейської служби України : [Електронний ресурс]. – Спосіб 

доступу: http://treasury.gov.ua/main/uk/index 

2. Сайт Державної податкової служби України : [Електронний ресурс]. – Спосіб 

доступу: http://sfs.gov.ua/ 

3. Сайт Міністерства фінансів України : [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: 

http://www.minfin.gov.ua/ 

4. Податки та бухгалтерський облік : [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: 

http://www.nibu.factor.ua/ukr/. 

5. Урядовий кур’єр : [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: http://ukurier.gov.ua/uk/. 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: мультимедійний пристрій. 

 

Виклад матеріалу лекції: роздатковий матеріал у викладача. 

 
Питання і завдання студентам для контролю знань, самостійного опрацювання матеріалу 

лекції, для підготовки до семінарського заняття за темою лекції: 

1. Що собою являє інтегрована картка платника? 

2. Який порядок ведення інтегрованої картки платника? 

3. Які постійні реквізити інтегрованої картки платника? 

4. Які змінні реквізити інтегрованої картки платника? 

5. Які основні засади обліку надходжень сум податкових надходжень? 

 

 

Укладач:__________     Попович Д. В., доцент кафедри фінансового менеджменту, 

                                                                    к.е.н., доцент 

http://treasury.gov.ua/main/uk/index
http://sfs.gov.ua/
http://www.minfin.gov.ua/
http://www.nibu.factor.ua/ukr/
http://ukurier.gov.ua/uk/


 

 

 

 

17 

Конспект лекції № 6 
Тема № 4 

Облік податкових надходжень 
 

Міжпредметні зв’язки. Після вивчення [Політекономії, Мікроекономіки, Макроекономіки, 

Фінансів, Статистики, Фінансів суб’єктів підприємництва, Податкової системи]. 

 

Мета лекції: сформувати у студентів комплекс знань щодо основних засад обліку 

податкових надходжень. 

 

План лекції (навчальні питання): 

1. Облік надходжень сум зборів, митних та інших платежів до бюджету, єдиного 

соціального внеску. 

2. Порядок визначення органами ДПС України податкових зобов’язань платників податків 

у випадках, не пов’язаних із порушенням податкового законодавства. 

 

Опорні поняття: облік надходжень, податкове зобов’язання, податкова декларація. 

 

Інформаційні джерела: 

Законодавчі та нормативні акти: 

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

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

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

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

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

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

4. 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 

5. 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 

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

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

7. 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 

8. 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 

Основна література: 

1. 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. 

2. 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. 

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

Ліра-К, 2016. – 308 с. 

4. 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. 

5. 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. 

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://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/53701.html
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/53701.html
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/996-14
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/63466.html
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/63466.html
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
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6. Сідельникова Л. П. Оподаткування суб’єктів підприємництва : навч. посіб. / 

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

7. 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. 

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

Н. М. Ткаченко. – К. : Ліра-К, 2015. – 66 с. 

Допоміжна література: 

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

2013. – 328 с. 

2. 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. 

3. 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. 

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

5. Сенченко В. Б. Податкова система : практикум / В. Б. Сенченко. – К. : ЦУЛ, 2014. – 

160 с. 

6. 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. 

 

Інтернет ресурси: 

1. Сайт Державної казначейської служби України : [Електронний ресурс]. – Спосіб 

доступу: http://treasury.gov.ua/main/uk/index 

2. Сайт Державної податкової служби України : [Електронний ресурс]. – Спосіб 

доступу: http://sfs.gov.ua/ 

3. Сайт Міністерства фінансів України : [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: 

http://www.minfin.gov.ua/ 

4. Податки та бухгалтерський облік : [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: 

http://www.nibu.factor.ua/ukr/. 

5. Урядовий кур’єр : [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: http://ukurier.gov.ua/uk/. 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: мультимедійний пристрій. 

 

Виклад матеріалу лекції: роздатковий матеріал у викладача. 

 
Питання і завдання студентам для контролю знань, самостійного опрацювання матеріалу 

лекції, для підготовки до семінарського заняття за темою лекції: 

1. Які основні засади обліку надходжень сум зборів? 

2. Які основні засади обліку надходжень митних платежів? 

3. Які основні засади обліку інших платежів до бюджету? 

4. Які основні засади обліку єдиного соціального внеску? 

5. Який порядок визначення органами ДПС України податкових зобов’язань платників 

податків у випадках, не пов’язаних із порушенням податкового законодавства? 

 

 

Укладач:__________     Попович Д. В., доцент кафедри фінансового менеджменту, 

                                                                    к.е.н., доцент 

http://treasury.gov.ua/main/uk/index
http://sfs.gov.ua/
http://www.minfin.gov.ua/
http://www.nibu.factor.ua/ukr/
http://ukurier.gov.ua/uk/
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Конспект лекції № 7 
Тема № 5 

Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів контролю 
 

Міжпредметні зв’язки. Після вивчення [Політекономії, Мікроекономіки, Макроекономіки, 

Фінансів, Статистики, Фінансів суб’єктів підприємництва, Податкової системи]. 

 

Мета лекції: сформувати у студентів комплекс знань щодо основних засад інформаційно-

аналітичного забезпечення діяльності органів контролю. 

 

План лекції (навчальні питання): 

1. Збирання податкової інформації. 

2. Види податкової інформації, яка використовується для інформаційно-аналітичного 

забезпечення діяльності контролюючого органу. 

3. Одержання податкової інформації органами контролю. 

4. Оброблення та використання податкової інформації. 

 

Опорні поняття: інформаційно-аналітичне забезпечення, податкова інформація, порядок 

подання інформації контролюючим органам, суб’єкти інформаційних відносин, зустрічна звірка, 

форма запиту контролюючого органу, інформаційні, телекомунікаційні та  інформаційно-

телекомунікаційні системи контролюючого органу. 

 

Інформаційні джерела: 

Законодавчі та нормативні акти: 

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

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

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

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

3. 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 

4. 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 

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

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

6. 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 

Основна література: 

1. 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. 

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

Ліра-К, 2016. – 308 с. 

3. 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. 

Допоміжна література: 

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

2013. – 328 с. 

2. 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. 

 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4495-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
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
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://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/996-14
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/53676.html
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2614-12
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/851-15
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Інтернет ресурси: 

1. Сайт Державної казначейської служби України : [Електронний ресурс]. – Спосіб 

доступу: http://treasury.gov.ua/main/uk/index 

2. Сайт Державної податкової служби України : [Електронний ресурс]. – Спосіб 

доступу: http://sfs.gov.ua/ 

3. Сайт Міністерства фінансів України : [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: 

http://www.minfin.gov.ua/ 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: мультимедійний пристрій. 

 

Виклад матеріалу лекції: роздатковий матеріал у викладача. 

 
Питання і завдання студентам для контролю знань, самостійного опрацювання матеріалу 

лекції, для підготовки до семінарського заняття за темою лекції: 

1. В чому полягає сутність збирання податкової інформації? 

2. Які виділяють види податкової інформації, що використовується для інформаційно-

аналітичного забезпечення діяльності контролюючого органу? 

3. Які основні принципи одержання податкової інформації органами контролю? 

4. Яка сутність оброблення податкової інформації? 

5. Які основні засади використання податкової інформації? 

 

 

Укладач:__________     Попович Д. В., доцент кафедри фінансового менеджменту, 

                                                                    к.е.н., доцент 

http://treasury.gov.ua/main/uk/index
http://sfs.gov.ua/
http://www.minfin.gov.ua/
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Конспект лекції № 8 
Тема № 6 

Сутність і форми податкового контролю 
 

Міжпредметні зв’язки. Після вивчення [Політекономії, Мікроекономіки, Макроекономіки, 

Фінансів, Статистики, Фінансів суб’єктів підприємництва, Податкової системи]. 

 

Мета лекції: сформувати у студентів комплекс знань щодо основних засад сутності та 

форм податкового контролю. 

 

План лекції (навчальні питання): 

1. Суть, мета та завдання податкового контролю. 

2. Принципи податкового контролю. 

3. Методи податкового контролю. 

4. Види податкового контролю. 

 

Опорні поняття: податковий контроль, мета податкового контролю, завдання податкового 

контролю, принципи податкового контролю, суб’єкти податкового контролю, об’єкти податкового 

контролю, методи податкового контролю, види податкового контролю. 

 

Інформаційні джерела: 

Законодавчі та нормативні акти: 

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

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

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

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

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

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

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

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

5. 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 

6. 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 

7. 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 

8. 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 

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

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

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

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

11. 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://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://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://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/996-14
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/53724.html
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/53724.html
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/53724.html
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/53724.html
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/63466.html
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/63466.html
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://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/53678.html
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/53700.html
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12. 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 

Основна література: 

1. 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. 

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

К. : Ліра-К, 2011. – 424 с. 

3. 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. 

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

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

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

Ліра-К, 2016. – 308 с. 

6. 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. 

7. Найденко О. Є. Податковий контроль : підручник / О. Є Найденко. – Х. : Вид. 

ХНЕУ, 2012. – 224 с. 

8. 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. 

Допоміжна література: 

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

2013. – 328 с. 

2. 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. 

3. 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. 

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

5. 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. 

 

Інтернет ресурси: 

1. Сайт Державної податкової служби України : [Електронний ресурс]. – Спосіб 

доступу: http://sfs.gov.ua/ 

2. Сайт Міністерства фінансів України : [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: 

http://www.minfin.gov.ua/ 

3. Відомості ВРУ : [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: 

http://lib.rada.gov.ua/static/about/wellcome.html 

4. Податки та бухгалтерський облік : [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: 

http://www.nibu.factor.ua/ukr/. 

5. Урядовий кур’єр : [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: http://ukurier.gov.ua/uk/. 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: мультимедійний пристрій. 

 

Виклад матеріалу лекції: роздатковий матеріал у викладача. 

 
Питання і завдання студентам для контролю знань, самостійного опрацювання матеріалу 

лекції, для підготовки до семінарського заняття за темою лекції: 

1. В чому полягає основна суть податкового контролю? 

2. Яка мета податкового контролю? 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/877-16
http://sfs.gov.ua/
http://www.minfin.gov.ua/
http://lib.rada.gov.ua/static/about/wellcome.html
http://www.nibu.factor.ua/ukr/
http://ukurier.gov.ua/uk/
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3. Які виділяють завдання податкового контролю? 

4. Які основні принципи податкового контролю? 

5. Які існують методи податкового контролю? 

6. Які виділяють види податкового контролю? 

 

 

Укладач:__________     Попович Д. В., доцент кафедри фінансового менеджменту, 

                                                                    к.е.н., доцент 
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Конспект лекції № 9 
Тема № 6 

Сутність і форми податкового контролю 
 

Міжпредметні зв’язки. Після вивчення [Політекономії, Мікроекономіки, Макроекономіки, 

Фінансів, Статистики, Фінансів суб’єктів підприємництва, Податкової системи]. 

 

Мета лекції: сформувати у студентів комплекс знань щодо основних засад сутності та 

форм податкового контролю. 

 

План лекції (навчальні питання): 

1. Етапи проведення податкового контролю. 

2. Форми здійснення податкового контролю. 

3. Перевірка як основний спосіб здійснення податкового контролю. 

4. Типові правопорушення у сфері оподаткування. 

 

Опорні поняття: податковий контроль, форми податкового контролю, перевірка, 

правопорушення у сфері оподаткування. 

 

Інформаційні джерела: 

Законодавчі та нормативні акти: 

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

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

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

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

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

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

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

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

5. 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 

6. 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 

7. 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 

8. 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 

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

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

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

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

11. 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://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://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://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/996-14
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/53724.html
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/53724.html
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/53724.html
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/53724.html
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/63466.html
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/63466.html
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://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/53678.html
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/53700.html
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12. 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 

Основна література: 

1. 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. 

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

К. : Ліра-К, 2011. – 424 с. 

3. 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. 

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

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

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

Ліра-К, 2016. – 308 с. 

6. 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. 

7. Найденко О. Є. Податковий контроль : підручник / О. Є Найденко. – Х. : Вид. 

ХНЕУ, 2012. – 224 с. 

8. 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. 

Допоміжна література: 

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

2013. – 328 с. 

2. 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. 

3. 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. 

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

5. 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. 

 

Інтернет ресурси: 

1. Сайт Державної податкової служби України : [Електронний ресурс]. – Спосіб 

доступу: http://sfs.gov.ua/ 

2. Сайт Міністерства фінансів України : [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: 

http://www.minfin.gov.ua/ 

3. Відомості ВРУ : [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: 

http://lib.rada.gov.ua/static/about/wellcome.html 

4. Податки та бухгалтерський облік : [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: 

http://www.nibu.factor.ua/ukr/. 

5. Урядовий кур’єр : [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: http://ukurier.gov.ua/uk/. 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: мультимедійний пристрій. 

 

Виклад матеріалу лекції: роздатковий матеріал у викладача. 

 
Питання і завдання студентам для контролю знань, самостійного опрацювання матеріалу 

лекції, для підготовки до семінарського заняття за темою лекції: 

1. Які етапи проведення податкового контролю? 

2. Які основні форми здійснення податкового контролю? 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/877-16
http://sfs.gov.ua/
http://www.minfin.gov.ua/
http://lib.rada.gov.ua/static/about/wellcome.html
http://www.nibu.factor.ua/ukr/
http://ukurier.gov.ua/uk/
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3. В чому полягає сутність перевірки як основного способу здійснення податкового 

контролю? 

4. Які виділяють типові правопорушення у сфері оподаткування? 

 

 

Укладач:__________     Попович Д. В., доцент кафедри фінансового менеджменту, 

                                                                    к.е.н., доцент 
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Конспект лекції № 10 
Тема № 7 

Перевірки, їх види та порядок проведення 
 

Міжпредметні зв’язки. Після вивчення [Політекономії, Мікроекономіки, Макроекономіки, 

Фінансів, Статистики, Фінансів суб’єктів підприємництва, Податкової системи]. 

 

Мета лекції: сформувати у студентів комплекс знань щодо основних засад податкових 

перевірок, їх видів та порядку проведення. 

 

План лекції (навчальні питання): 

1. Види перевірок. 

2. Порядок проведення камеральної перевірки. 

3. Порядок проведення документальних планових перевірок. 

4. Порядок проведення документальних позапланових перевірок. 

5. Особливості проведення документальної невиїзної перевірки. 

 

Опорні поняття: перевірка, камеральна перевірка, документальна планова перевірка, 

документальна позапланова перевірка, документальна виїзна перевірка, документальна невиїзна 

перевірка. фактична перевірка, тривалість перевірок. 

 

Інформаційні джерела: 

Законодавчі та нормативні акти: 

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

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

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

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

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

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

4. 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 

5. 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 

6. 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 

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

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

8. 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 

Основна література: 

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

К. : Ліра-К, 2011. – 424 с. 

2. 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. 

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

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

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

Ліра-К, 2016. – 308 с. 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4495-17
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://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/996-14
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/63466.html
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/63466.html
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://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/53678.html
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/877-16
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5. 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. 

6. Найденко О. Є. Податковий контроль : підручник / О. Є Найденко. – Х. : Вид. 

ХНЕУ, 2012. – 224 с. 

7. 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. 

8. 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. 

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

Н. М. Ткаченко. – К. : Ліра-К, 2015. – 66 с. 

Допоміжна література: 

1. 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. 

2. 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. 

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

4. Сенченко В. Б. Податкова система : практикум / В. Б. Сенченко. – К. : ЦУЛ, 2014. – 

160 с. 

5. 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. 

 

Інтернет ресурси: 

1. Сайт Державної податкової служби України : [Електронний ресурс]. – Спосіб 

доступу: http://sfs.gov.ua/ 

2. Сайт Міністерства фінансів України : [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: 

http://www.minfin.gov.ua/ 

3. Закон і бізнес : [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: http://zib.com.ua/ua/#all. 

4. Податки та бухгалтерський облік : [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: 

http://www.nibu.factor.ua/ukr/. 

5. Урядовий кур’єр : [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: http://ukurier.gov.ua/uk/. 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: мультимедійний пристрій. 

 

Виклад матеріалу лекції: роздатковий матеріал у викладача. 

 
Питання і завдання студентам для контролю знань, самостійного опрацювання матеріалу 

лекції, для підготовки до семінарського заняття за темою лекції: 

1. Які існують види перевірок? 

2. Який порядок проведення камеральної перевірки? 

3. Який порядок проведення документальних планових перевірок? 

4. Який порядок проведення документальних позапланових перевірок? 

5. Які особливості проведення документальної невиїзної перевірки? 

 

 

Укладач:__________     Попович Д. В., доцент кафедри фінансового менеджменту, 

                                                                    к.е.н., доцент 

http://sfs.gov.ua/
http://www.minfin.gov.ua/
http://zib.com.ua/ua/#all
http://www.nibu.factor.ua/ukr/
http://ukurier.gov.ua/uk/
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Конспект лекції № 11 
Тема № 7 

Перевірки, їх види та порядок проведення 
 

Міжпредметні зв’язки. Після вивчення [Політекономії, Мікроекономіки, Макроекономіки, 

Фінансів, Статистики, Фінансів суб’єктів підприємництва, Податкової системи]. 

 

Мета лекції: сформувати у студентів комплекс знань щодо основних засад податкових 

перевірок, їх видів та порядку проведення. 

 

План лекції (навчальні питання): 

1. Порядок проведення фактичної перевірки. 

2. Умови та порядок допуску посадових осіб органів контролю до проведення 

документальних виїзних та фактичних перевірок. 

3. Терміни проведення виїзних перевірок. 

4. Проведення експертизи під час здійснення податкового контролю органами контролю. 

 

Опорні поняття: перевірка, фактична перевірка, тривалість перевірок, експертиза, акт 

(довідка) перевірки. 

 

Інформаційні джерела: 

Законодавчі та нормативні акти: 

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

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

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

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

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

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

4. 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 

5. 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 

6. 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 

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

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

8. 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 

Основна література: 

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

К. : Ліра-К, 2011. – 424 с. 

2. 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. 

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

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

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

Ліра-К, 2016. – 308 с. 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4495-17
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://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/996-14
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/63466.html
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/63466.html
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://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/53678.html
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/877-16
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5. 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. 

6. Найденко О. Є. Податковий контроль : підручник / О. Є Найденко. – Х. : Вид. 

ХНЕУ, 2012. – 224 с. 

7. 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. 

8. 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. 

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

Н. М. Ткаченко. – К. : Ліра-К, 2015. – 66 с. 

Допоміжна література: 

1. 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. 

2. 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. 

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

4. Сенченко В. Б. Податкова система : практикум / В. Б. Сенченко. – К. : ЦУЛ, 2014. – 

160 с. 

5. 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. 

 

Інтернет ресурси: 

1. Сайт Державної податкової служби України : [Електронний ресурс]. – Спосіб 

доступу: http://sfs.gov.ua/ 

2. Сайт Міністерства фінансів України : [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: 

http://www.minfin.gov.ua/ 

3. Закон і бізнес : [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: http://zib.com.ua/ua/#all. 

4. Податки та бухгалтерський облік : [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: 

http://www.nibu.factor.ua/ukr/. 

5. Урядовий кур’єр : [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: http://ukurier.gov.ua/uk/. 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: мультимедійний пристрій. 

 

Виклад матеріалу лекції: роздатковий матеріал у викладача. 

 
Питання і завдання студентам для контролю знань, самостійного опрацювання матеріалу 

лекції, для підготовки до семінарського заняття за темою лекції: 

1. Який порядок проведення фактичної перевірки? 

2. Які умови допуску посадових осіб органів контролю до проведення документальних 

виїзних перевірок? 

3. Які умови допуску посадових осіб органів контролю до проведення фактичних 

перевірок? 

4. Який порядок допуску посадових осіб органів контролю до проведення документальних 

виїзних перевірок? 

5. Який порядок допуску посадових осіб органів контролю до проведення фактичних 

перевірок? 

6. Які терміни проведення виїзних перевірок? 

7. В чому полягає сутність проведення експертизи під час здійснення податкового 

контролю органами контролю? 

 

 

http://sfs.gov.ua/
http://www.minfin.gov.ua/
http://zib.com.ua/ua/#all
http://www.nibu.factor.ua/ukr/
http://ukurier.gov.ua/uk/
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Укладач:__________     Попович Д. В., доцент кафедри фінансового менеджменту, 

                                                                    к.е.н., доцент 
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Конспект лекції № 12 
Тема № 8 

Узгодження податкових зобов’язань платника податків, порядок їх 

сплати та оскарження рішень органів контролю 
 

Міжпредметні зв’язки. Після вивчення [Політекономії, Мікроекономіки, Макроекономіки, 

Фінансів, Статистики, Фінансів суб’єктів підприємництва, Податкової системи]. 

 

Мета лекції: сформувати у студентів комплекс знань щодо основних засад узгодження 

податкових зобов’язань платника податків, порядку їх сплати та оскарження рішень органів 

контролю. 

 

План лекції (навчальні питання): 

1. Визначення сум податкових та грошових зобов’язань. 

2. Скасування рішень органів контролю. 

3. Оскарження рішень органів контролю. 

4. Терміни сплати податкового зобов’язання.  

5. Податкове повідомлення-рішення. Податкова вимога. Відкликання податкового 

повідомлення-рішення і податкової вимоги. 

 

Опорні поняття: податкове зобов’язання, грошове зобов’язання, строки сплати 

податкового зобов’язання, податкове повідомлення-рішення, податкова вимога. 

 

Інформаційні джерела: 

Законодавчі та нормативні акти: 

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

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

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

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

3. 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 

4. 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 

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

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

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

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

7. 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 

8. 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  

9. 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 

Основна література: 

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

2013. – 400 с. 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4495-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/63466.html
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/63466.html
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://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/53678.html
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2464-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/877-16
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1403-19
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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. 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. 

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

Ліра-К, 2016. – 308 с. 

5. 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. 

6. 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. 

Допоміжна література: 

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

2013. – 328 с. 

2. 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. 

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

4. Сенченко В. Б. Податкова система : практикум / В. Б. Сенченко. – К. : ЦУЛ, 2014. – 

160 с. 

5. 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. 

 

Інтернет ресурси: 

1. Сайт Державної податкової служби України : [Електронний ресурс]. – Спосіб 

доступу: http://sfs.gov.ua/ 

2. Сайт Міністерства фінансів України : [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: 

http://www.minfin.gov.ua/ 

3. Відомості ВРУ : [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: 

http://lib.rada.gov.ua/static/about/wellcome.html 

4. Закон і бізнес : [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: http://zib.com.ua/ua/#all. 

5. Податки та бухгалтерський облік : [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: 

http://www.nibu.factor.ua/ukr/. 

6. Урядовий кур’єр : [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: http://ukurier.gov.ua/uk/. 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: мультимедійний пристрій. 

 

Виклад матеріалу лекції: роздатковий матеріал у викладача. 

 
Питання і завдання студентам для контролю знань, самостійного опрацювання матеріалу 

лекції, для підготовки до семінарського заняття за темою лекції: 

1. Яка суть визначення сум податкових та грошових зобов’язань? 

2. Які основні засади скасування рішень органів контролю? 

3. Які основні засади оскарження рішень органів контролю? 

4. Які терміни сплати податкового зобов’язання? 

5. Що таке податкове повідомлення-рішення? 

6. Що таке податкова вимога? 

7. Які основні засади відкликання податкового повідомлення-рішення? 

8. Які основні засади відкликання податкової вимоги? 

 

 

Укладач:__________     Попович Д. В., доцент кафедри фінансового менеджменту, 

                                                                    к.е.н., доцент 

http://sfs.gov.ua/
http://www.minfin.gov.ua/
http://lib.rada.gov.ua/static/about/wellcome.html
http://zib.com.ua/ua/#all
http://www.nibu.factor.ua/ukr/
http://ukurier.gov.ua/uk/
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Конспект лекції № 13 
Тема № 8 

Узгодження податкових зобов’язань платника податків, порядок їх 

сплати та оскарження рішень органів контролю 
 

Міжпредметні зв’язки. Після вивчення [Політекономії, Мікроекономіки, Макроекономіки, 

Фінансів, Статистики, Фінансів суб’єктів підприємництва, Податкової системи]. 

 

Мета лекції: сформувати у студентів комплекс знань щодо основних засад узгодження 

податкових зобов’язань платника податків, порядку їх сплати та оскарження рішень органів 

контролю. 

 

План лекції (навчальні питання): 

1. Джерела сплати грошових зобов’язань або податкового боргу платника податків. 

2. Зміст податкової застави. Виникнення права податкової застави. 

3. Податковий керуючий. Узгодження операцій із заставленим майном. 

4. Припинення податкової застави. 

5. Адміністративний арешт майна. 

6. Розстрочення та відстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу платника 

податків. Списання безнадійного податкового боргу. Терміни давності та їх застосування. 

 

Опорні поняття: податковий борг, податкова застава, податковий керуючий, 

адміністративний арешт майна, безнадійний податковий борг, реструктуризація податкового 

боргу. 

 

Інформаційні джерела: 

Законодавчі та нормативні акти: 

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

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

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

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

3. 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 

4. 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 

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

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

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

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

7. 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 

8. 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  

9. 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 

Основна література: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4495-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/63466.html
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/63466.html
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://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/53678.html
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2464-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/877-16
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1403-19
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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. 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. 

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

Ліра-К, 2016. – 308 с. 

5. 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. 

6. 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. 

Допоміжна література: 

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

2013. – 328 с. 

2. 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. 

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

4. Сенченко В. Б. Податкова система : практикум / В. Б. Сенченко. – К. : ЦУЛ, 2014. – 

160 с. 

5. 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. 

 

Інтернет ресурси: 

1. Сайт Державної податкової служби України : [Електронний ресурс]. – Спосіб 

доступу: http://sfs.gov.ua/ 

2. Сайт Міністерства фінансів України : [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: 

http://www.minfin.gov.ua/ 

3. Відомості ВРУ : [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: 

http://lib.rada.gov.ua/static/about/wellcome.html 

4. Закон і бізнес : [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: http://zib.com.ua/ua/#all. 

5. Податки та бухгалтерський облік : [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: 

http://www.nibu.factor.ua/ukr/. 

6. Урядовий кур’єр : [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: http://ukurier.gov.ua/uk/. 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: мультимедійний пристрій. 

 

Виклад матеріалу лекції: роздатковий матеріал у викладача. 

 
Питання і завдання студентам для контролю знань, самостійного опрацювання матеріалу 

лекції, для підготовки до семінарського заняття за темою лекції: 

1. Які джерела сплати грошових зобов’язань або податкового боргу платника податків? 

2. В чому полягає зміст податкової застави? 

3. Які існують підстави для виникнення права податкової застави? 

4. Хто такий податковий керуючий? 

5. В чому полягає сутність узгодження операцій із заставленим майном? 

6. Які підстави для припинення податкової застави? 

7. Що таке адміністративний арешт майна? 

8. В чому полягає розстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу платника 

податків? 

9. В чому полягає відстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу платника 

податків? 

http://sfs.gov.ua/
http://www.minfin.gov.ua/
http://lib.rada.gov.ua/static/about/wellcome.html
http://zib.com.ua/ua/#all
http://www.nibu.factor.ua/ukr/
http://ukurier.gov.ua/uk/
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10. Які існують підстави для списання безнадійного податкового боргу? 

11. Які існують терміни давності та порядок їх застосування? 

 

 

Укладач:__________     Попович Д. В., доцент кафедри фінансового менеджменту, 

                                                                    к.е.н., доцент 



 

 

 

 

37 

Конспект лекції № 14 
Тема № 9 

Відповідальність за порушення вимог оподаткування 

 
Міжпредметні зв’язки. Після вивчення [Політекономії, Мікроекономіки, Макроекономіки, 

Фінансів, Статистики, Фінансів суб’єктів підприємництва, Податкової системи]. 

 

Мета лекції: сформувати у студентів комплекс знань щодо основних засад 

відповідальності за порушення вимог оподаткування 

 

План лекції (навчальні питання): 

1. Податкові правопорушення. 

2. Види відповідальності за порушення законодавства з питань оподаткування. 

 

Опорні поняття: типові правопорушення у сфері оподаткування, податкове 

правопорушення, легальні способи ухилення від оподаткування, нелегальні (незаконні) способи 

ухилення від оподаткування. 

 

Інформаційні джерела: 

Законодавчі та нормативні акти: 

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

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

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

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

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

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

4. 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 

5. 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 

6. 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 

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

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

8. 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 

9. 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 

10. 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  

11. 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 

Основна література: 

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://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/63467.html
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/63467.html
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/63467.html
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/63-19
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/63466.html
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/63466.html
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://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/63477.html
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/63-19
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://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/877-16
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1403-19
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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. 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. 

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

Ліра-К, 2016. – 308 с. 

5. 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. 

6. 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. 

Допоміжна література: 

1. 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. 

2. 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. 

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

 

Інтернет ресурси: 

1. Сайт Державної податкової служби України : [Електронний ресурс]. – Спосіб 

доступу: http://sfs.gov.ua/ 

2. Сайт Міністерства фінансів України : [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: 

http://www.minfin.gov.ua/ 

3. Відомості ВРУ : [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: 

http://lib.rada.gov.ua/static/about/wellcome.html 

4. Голос України : [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: http://www.golos.com.ua/. 

5. Закон і бізнес : [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: http://zib.com.ua/ua/#all. 

6. Урядовий кур’єр : [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: http://ukurier.gov.ua/uk/. 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: мультимедійний пристрій. 

 

Виклад матеріалу лекції: роздатковий матеріал у викладача. 

 
Питання і завдання студентам для контролю знань, самостійного опрацювання матеріалу 

лекції, для підготовки до семінарського заняття за темою лекції: 

1. В чому полягає сутність податкового правопорушення? 

2. Які існують види податкових правопорушень? 

3. Які види відповідальності за порушення законодавства з питань оподаткування? 

 

 

Укладач:__________     Попович Д. В., доцент кафедри фінансового менеджменту, 

                                                                    к.е.н., доцент 

http://sfs.gov.ua/
http://www.minfin.gov.ua/
http://lib.rada.gov.ua/static/about/wellcome.html
http://www.golos.com.ua/
http://zib.com.ua/ua/#all
http://ukurier.gov.ua/uk/
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Конспект лекції № 15 
Тема № 9 

Відповідальність за порушення вимог оподаткування 

 
Міжпредметні зв’язки. Після вивчення [Політекономії, Мікроекономіки, Макроекономіки, 

Фінансів, Статистики, Фінансів суб’єктів підприємництва, Податкової системи]. 

 

Мета лекції: сформувати у студентів комплекс знань щодо основних засад 

відповідальності за порушення вимог оподаткування 

 

План лекції (навчальні питання): 

1. Фінансова відповідальність. 

2. Адміністративна відповідальність. 

3. Кримінальна відповідальність. 

 

Опорні поняття: податкове правопорушення, види відповідальності за порушення у сфері 

оподаткування, фінансова відповідальність, адміністративна відповідальність, кримінальна 

відповідальність, штраф, пеня. 

 

Інформаційні джерела: 

Законодавчі та нормативні акти: 

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

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

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

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

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

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

4. 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 

5. 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 

6. 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 

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

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

8. 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 

9. 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 

10. 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  

11. 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 

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://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/63467.html
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/63467.html
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/63467.html
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/63-19
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/63466.html
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/63466.html
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://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/63477.html
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/63-19
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://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/877-16
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1403-19
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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. 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. 

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

Ліра-К, 2016. – 308 с. 

5. 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. 

6. 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. 

Допоміжна література: 

1. 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. 

2. 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. 

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

 

Інтернет ресурси: 

1. Сайт Державної податкової служби України : [Електронний ресурс]. – Спосіб 

доступу: http://sfs.gov.ua/ 

2. Сайт Міністерства фінансів України : [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: 

http://www.minfin.gov.ua/ 

3. Відомості ВРУ : [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: 

http://lib.rada.gov.ua/static/about/wellcome.html 

4. Голос України : [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: http://www.golos.com.ua/. 

5. Закон і бізнес : [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: http://zib.com.ua/ua/#all. 

6. Урядовий кур’єр : [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: http://ukurier.gov.ua/uk/. 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: мультимедійний пристрій. 

 

Виклад матеріалу лекції: роздатковий матеріал у викладача. 

 
Питання і завдання студентам для контролю знань, самостійного опрацювання матеріалу 

лекції, для підготовки до семінарського заняття за темою лекції: 

1. В чому полягає сутність фінансової відповідальності за порушення вимог 

оподаткування? 

2. В чому полягає сутність адміністративної відповідальності за порушення вимог 

оподаткування? 

3. В чому полягає сутність кримінальної відповідальності за порушення вимог 

оподаткування? 

 

 

Укладач:__________     Попович Д. В., доцент кафедри фінансового менеджменту, 

                                                                    к.е.н., доцент 

http://sfs.gov.ua/
http://www.minfin.gov.ua/
http://lib.rada.gov.ua/static/about/wellcome.html
http://www.golos.com.ua/
http://zib.com.ua/ua/#all
http://ukurier.gov.ua/uk/
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Конспект лекції № 16 
Тема № 10 

Корпоративний податковий менеджмент 

 
Міжпредметні зв’язки. Після вивчення [Політекономії, Мікроекономіки, Макроекономіки, 

Фінансів, Статистики, Фінансів суб’єктів підприємництва, Податкової системи]. 

 

Мета лекції: сформувати у студентів комплекс знань щодо основних засад корпоративного 

податкового менеджменту. 

 

План лекції (навчальні питання): 

1. Сутність та елементи корпоративного податкового менеджменту. 

2. Податкове навантаження, способи його оптимізації. Ухилення від оподаткування та його 

уникнення в межах діяльності щодо мінімізації податкових платежів. 

3. Оптимізація податків підприємствами в межах корпоративного податкового 

менеджменту. 

4. Корпоративне податкове планування. 

5. Оптимізація оподаткування в практиці суб’єктів господарювання. 

 

Опорні поняття: корпоративний податковий менеджмент, оперативне податкове 

планування, тактичне податкове планування, стратегічне податкове планування, податкове 

регулювання, організація, мотивація, координація, облік, контроль, оптимізація оподаткування, 

податкове навантаження, рівень податкового навантаження. 

 

Інформаційні джерела: 

Законодавчі та нормативні акти: 

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

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

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

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

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

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

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

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

5. 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 

Основна література: 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

Допоміжна література: 

1. Андрущенко В. Л. Податкові системи зарубіжних держав : навч. посіб. / 

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

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://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/63466.html
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/63466.html
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2. 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. 

 

Інтернет ресурси: 

1. Сайт Державної податкової служби України : [Електронний ресурс]. – Спосіб 

доступу: http://sfs.gov.ua/ 

2. Відомості ВРУ : [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: 

http://lib.rada.gov.ua/static/about/wellcome.html 

3. Галицькі контракти : [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: http://kontrakty.ua/. 

4. Закон і бізнес : [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: http://zib.com.ua/ua/#all. 

5. Податки та бухгалтерський облік : [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: 

http://www.nibu.factor.ua/ukr/. 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: мультимедійний пристрій. 

 

Виклад матеріалу лекції: роздатковий матеріал у викладача. 

 
Питання і завдання студентам для контролю знань, самостійного опрацювання матеріалу 

лекції, для підготовки до семінарського заняття за темою лекції: 

1. В чому полягає сутність корпоративного податкового менеджменту? 

2. Які основні елементи корпоративного податкового менеджменту? 

3. Що таке податкове навантаження? 

4. Які існують способи оптимізації податкового навантаження? 

5. Як проявляється ухилення від оподаткування та його уникнення в межах діяльності щодо 

мінімізації податкових платежів? 

6. Як проявляється оптимізація податків підприємствами в межах корпоративного 

податкового менеджменту? 

7. В чому полягає сутність корпоративного податкового планування? 

8. Які існують способи оптимізації оподаткування в практиці суб’єктів господарювання? 

 

 

Укладач:__________     Попович Д. В., доцент кафедри фінансового менеджменту, 

                                                                    к.е.н., доцент 

 

http://sfs.gov.ua/
http://lib.rada.gov.ua/static/about/wellcome.html
http://kontrakty.ua/
http://zib.com.ua/ua/#all
http://www.nibu.factor.ua/ukr/

