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Інформація про курс Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам навчального процесу необхідні знання для того, щоб 

сформувати  у майбутніх докторів філософії в галузі управління та адміністрування систематизовані фінансові 

уявлення, теоретичні знання та практичні уміння, які дозволять їм адекватно і ефективно використовувати одержані 

навики при реалізації наукової діяльності, фіскального консультування. 

Коротка анотація курсу Навчальна дисципліна «Фіскальне консультування» покликана забезпечити знання бюджетно-податкової сфери; 

головні напрями здійснення фіскального консультування в Україні та світі; досвід становлення інституту 

консультування з питань оподаткування в економічно розвинених країнах та Україні; особливостей здійснення 

фіскального консультування суб’єктів господарювання за умов неусталених економічних систем; передумов 

становлення та розвитку ринку фіскального консультування в сучасному глобальному просторі. Вміння  оперувати 

базовою термінологією та категоріальним апаратом фіскальної сфери, в тому числі адміністрування податків та 

обов’язкових платежів; застосовувати теоретичні знання з питань оподаткування у власній науково-дослідній та 

практичній діяльності. Вміння оцінити та відібрати якісні ідеї та проекти з упередження податкових ризиків для 

впровадження в діяльність підприємства; розрахувати економічний результат від впровадження проектів 

упередження податкових ризиків; оцінити податкові ризики підприємства при здійсненні ним діяльності на світових 

ринках; застосовувати сучасні інструменти регулювання та управління податковими ризиками підприємницьких 
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структур в умовах глобалізації; володіти інструментами комунікацій для просування наукових ідей, підходів та 

результатів досліджень щодо підвищення ефективності фіскального консультування за умов глобалізації. 

Мета та цілі курсу Метою вивчення курсу є формування комплексних знань і практичних навичок з організації та здійснення 

фіскального консультування з актуальних питань оподаткування, формування орієнтирів його 

вдосконалення з урахуванням вітчизняних реалій та зарубіжного досвіду, обґрунтування теоретико-

методичних засад і практичних рекомендацій щодо запровадження та підвищення ефективності 

податкового планування усіма суб’єктами господарських відносин в Україні, пошук податково-правового 

компромісу інтересів платника податків і держави та налагодження партнерських відносин між ними. 
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доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80  

3. Замасло О. Т. Податкова система України: теорія, методологія, практика : монографія. Львів : ЛНУ імені Івана 

Франка, 2017. 420 с. 

4. Митна справа: підручник / за ред. д-ра екон. наук, проф. М. І. Крупки ; [М. І. Крупка, О. В. Грін, О. Т. Замасло та 
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10. Інформація з сайту Спілки податкових консультантів України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до 

ресурсу: http://www.taxadvisers.org.ua/index.html.  

11. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року № 2747-IV. – [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/page  
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http://www.taxadvisers.org.ua/conditions.html  
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Ткачик // Світ фінансів. – 2014. – Вип. 3. – С. 155-163.  
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9. Які вимоги ставляться до податкових радників (консультантів)? / Інформація з офіційного сайту Палати 
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Тривалість курсу 90 год 

  

Обсяг курсу 48год аудиторних 

З них  32годин лекцій 

16годин практичних занять 

42 годин самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення курсу здобувач повинен: 

Знати: 

 основні положення і результати сучасних наукових досліджень проблем бюджетно-податкової сфери; 

 головні напрями здійснення фіскального консультування в Україні та світі;  

 досвід становлення інституту консультування з питань оподаткування в економічно розвинених країнах та 

Україні; 

 особливості здійснення фіскального консультування суб’єктів господарювання за умов неусталених 

економічних систем;  

 передумови становлення та розвитку ринку фіскального консультування в сучасному глобальному просторі. 

Вміти: 

 оперувати базовою термінологією та категоріальним апаратом фіскальної сфери, в тому числі 

адміністрування податків та обов’язкових платежів;  

 застосовувати теоретичні знання з питань оподаткування у власній науково-дослідній та практичній 

діяльності; 

  планувати та організовувати прикладні соціоекономічні дослідження, здійснювати прикладний аналіз 

одержаних результатів;  

 застосовувати широке коло методів теоретичного та емпіричного аналізу соціальних явищ і процесів у 

фіскальному середовищі;  

 оцінити та відібрати якісні ідеї та проекти з упередження податкових ризиків для впровадження в діяльність 



підприємства;  

 розрахувати економічний результат від впровадження проектів упередження податкових ризиків;  

 оцінити податкові ризики підприємства при здійсненні ним діяльності на світових ринках;  

 застосовувати сучасні інструменти регулювання та управління податковими ризиками підприємницьких 

структур в умовах глобалізації;  

 володіти інструментами комунікацій для просування наукових ідей, підходів та результатів досліджень щодо 

підвищення ефективності фіскального консультування за умов глобалізації  

Формат курсу Денний 

теми ДОДАТОК (схема курсу) 

Підсумковий контроль, 

форма 

екзамен 

Пререквізити 

 

Навчальна дисципліна базується  на економічних дисциплінах, які здобувачі вивчали протягом навчання на ОКР 

бакалавр та магістр з Фінансів, банківської справи та страхування («Податкова система», «Оподаткування суб’єктів 

господарювання», «Адміністрування податків», «Податкове планування і контроль на підприємстві», «Податковий 

менеджмент», «Міжнародне оподаткування») з акцентом на проблематику оподаткування і тісно пов’язана з 

навчальними дисципліною «Фінансовий механізм інноваційного розвитку і фіскальне регулювання». 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під час 

викладання курсу 

Презентації 

Лекції 

Дискусії  

Аналіз проблемних ситуацій 

Необхідні обладнання Проектор 

Ноутбук 

Роздатковий матеріал 

Навчальний посібник 

Навчально-методичні рекомендації 



Критерії оцінювання 

(окремо для кожного виду 

навчальної діяльності) 

10 балів – МК 1 

10 балів – МК 2 

5 балів  – презентація   

5 балів – індивідуальна податкова консультація 

25 балів  – виконання домашніх завдань  

50 балів – екзамен 

Питання до екзамену 1. Розвиток фіскального консультування. 

2. Сутність, мета й завдання фіскального консультування. 

3. Принципи та критерії фіскального консультування. 

4. Напрями та види фіскального консультування. 

5. Роль консультаційних послуг з оподаткування для держави і суспільства. 

6. Нормативно-правові аспекти організації фіскального консультування в Україні. 

7. Сутність та значення митного консультування. 

8. Особливості надання консультаційних послуг в сфері роз’яснення митного законодавства. 

9. Організація роботи податкових органів з розгляду звернень платників.  

10. Інституційно-правові аспекти регулювання діяльності податкового консультанта. 

11. Історія виникнення фіскального консультування у світовій фіскальній практиці. 

12. Організаційно-правове регулювання фіскального консультування. 

13. Специфічні риси надання консультаційних послуг в різних країнах світу. 

14. Основні завдання та принципи в роботі податкових консультантів в країнах ЄС. 

15. Трансфертне ціноутворення як об’єкт моніторингу національних та зарубіжних податкових консультантів. 

16. Класифікація джерел інформації за різними критеріями.  

17. Поділ інформаційної бази на зовнішні та внутрішні джерела.  

18. Розгляд основних аспектів погашення податкового боргу платників податків. 

19. Консультації в сфері застосування законодавства про відповідальність за несплату податків, зборів, інших 

обов’язкових платежів. 

20. Перспективи фіскального консультування в контексті мінімізації ухилення від оподаткування. 

21. Використання консультаційних підходів в сфері мінімізації митних ризиків.  

22. Податкове консультування на етапі вибору системи оподаткування суб’єктом господарювання. 

23. Роз’яснення основних елементів загальної системи оподаткування. 

24. Роз’яснення основних аспектів спрощеної системи оподаткування. 

25. Методика надання податкових консультацій щодо формування та подання податкових декларацій, а також 

сплати податкових зобов’язань в розрізі податків і зборів. 

26. Індивідуальна податкова консультація. 

27. Визначення підходів оптимізації податкового навантаження платника податків і зборів.  

28. Ідентифікація основних суб’єктів консультаційної роботи з питань оподаткування. 

29. Характеристика діяльності органів Державної фіскальної служби України з питань роз’яснення податкової 

політики. 



30. Роль громадських організацій в розбудові національної системи фіскального консультування. 

31. Специфіка функціонування Спілки податкових консультантів в Україні. 

32. Особливості консультаційної роботи Палати податкових консультантів України. 

33. Практичні аспекти надання податкових консультацій іншими суб’єктами господарювання.  

34. Вплив податкового консультування на податкову культуру платників податків. 

35. Імплементація зарубіжного досвіду діяльності податкових консультантів у вітчизняну практику. 

36. Напрями удосконалення надання консультаційних послуг з питань оподаткування. 

37. Соціально-психологічні аспекти покращення сервісу податкового консультування. 

Опитування  Усна та письмова форми опитування 

  



ДОДАТОК 

Схема курсу  

 
Тиж. / 

дата / 

год.- 

Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності 

(заняття)* 

*лекція, 

самостійна, 

дискусія, 

групова робота) 

Матеріали Література.*** 

Ресурси в 

інтернеті 

Завдання, год Термін 

виконання 

Тиж. 1, 2  

6 акад. 

год.  

Тема 1. Сучасна парадигма фіскального 

консультування. 

- Розвиток фіскального консультування. 

- Сутність, мета й завдання фіскального 

консультування. 

- Принципи та критерії фіскального 

консультування. 

- Напрями та види фіскального консультування. 

- Роль консультаційних послуг з оподаткування 

для держави і суспільства. 

Лекція, 

самостійна 

робота, дискусія, 

групова робота 

 

Презентація, 

Навчально-

методичні 

матеріали 

1, 3-8 

 

Опрацювати 

відповідні 

розділи 

рекомендованої 

літератури,  

6 год 

 

1-2 тиждень 

Тиж. 3, 4. 

6 акад. 

год. 

 

 

  

Тема 2. Організація та правові основи 

фіскального консультування в Україні. 

- Нормативно-правові аспекти організації 

фіскального консультування в Україні. 

- Сутність та значення митного консультування. 

- Особливості надання консультаційних послуг в 

сфері роз’яснення митного законодавства. 

- Організація роботи податкових органів з 

розгляду звернень платників.  

- Інституційно-правові аспекти регулювання 

діяльності податкового консультанта.  

Лекція, 

самостійна 

робота, дискусія, 

групова робота 

 

Презентація, 

Навчально-

методичні 

матеріали 

1, 3-8 

 

Опрацювати 

відповідні 

розділи 

рекомендованої 

літератури, 

підготовка 

презентації,  

тести 

6 год 

3-4 тиждень 



Тиж. 5, 6. 

6 акад. 

год. 

Тема 3. Зарубіжний досвід фіскального 

консультування. 

- Історія виникнення фіскального 

консультування у світовій фіскальній практиці. 

- Організаційно-правове регулювання 

фіскального консультування. 

- Специфічні риси надання консультаційних 

послуг в різних країнах світу. 

- Основні завдання та принципи в роботі 

податкових консультантів в країнах ЄС. 

- Трансфертне ціноутворення як об’єкт 

моніторингу національних та зарубіжних 

податкових консультантів.  

Лекція, 

самостійна 

робота, дискусія, 

групова робота 

 

Презентація, 

Навчально-

методичні 

матеріали 

1, 3-8 

 

Опрацювати 

відповідні 

розділи 

рекомендованої 

літератури, 

підготовка 

презентації, 

тести 

 6 год  

5-6 тиждень  

Тиж. 7, 8. 

6 акад. 

год. 

Тема 4. Аналітична робота як основа діяльності 

податкових консультантів. 

- Класифікація джерел інформації за різними 

критеріями.  

- Поділ інформаційної бази на зовнішні та 

внутрішні джерела.  

- Розгляд основних аспектів погашення 

податкового боргу платників податків. 

- Консультації в сфері застосування 

законодавства про відповідальність за несплату 

податків, зборів, інших обов’язкових платежів. 

- Перспективи фіскального консультування в 

контексті мінімізації ухилення від 

оподаткування. 

- Використання консультаційних підходів в 

сфері мінімізації митних ризиків.  

 

Лекція, 

самостійна 

робота, дискусія, 

групова робота 

 

Презентація, 

Навчально-

методичні 

матеріали 

1, 3-8 

 

Опрацювати 

відповідні 

розділи 

рекомендованої 

літератури, 

підготовка 

презентації, 

підготовка 

індивідуальної 

податкової 

консультації 

6 год  

7-8 тиждень 

Тиж. 9, 

10, 11 

10 акад. 

год. 

Тема 5. Вітчизняна практика роз’яснення 

законодавства з питань оподаткування. 

- Податкове консультування на етапі вибору 

системи оподаткування суб’єктом 

господарювання. 

- Роз’яснення основних елементів загальної 

системи оподаткування. 

- Роз’яснення основних аспектів спрощеної 

Лекція, 

самостійна 

робота, дискусія, 

групова робота 

 

Презентація, 

Навчально-

методичні 

матеріали 

1, 3-8 

 

Опрацювати 

відповідні 

розділи 

рекомендованої 

літератури, 

підготовка 

індивідуальної 

податкової 

консультації 

9-11 тиждень 



системи оподаткування. 

- Методика надання податкових консультацій 

щодо формування та подання податкових 

декларацій, а також сплати податкових 

зобов’язань в розрізі податків і зборів. 

- Індивідуальна податкова консультація. 

- Визначення підходів оптимізації податкового 

навантаження платника податків і зборів.  

   

6 год  

Тиж. 12, 

13, 14. 

8 акад. 

год. 

Тема 6. Особливості функціонування суб’єктів 

господарської діяльності у сфері надання 

податкових консультацій. 

- Ідентифікація основних суб’єктів 

консультаційної роботи з питань 

оподаткування. 

- Характеристика діяльності органів Державної 

фіскальної служби України з питань 

роз’яснення податкової політики. 

- Роль громадських організацій в розбудові 

національної системи фіскального 

консультування. 

- Специфіка функціонування Спілки податкових 

консультантів в Україні. 

- Особливості консультаційної роботи Палати 

податкових консультантів України. 

- Практичні аспектів надання податкових 

консультацій іншими суб’єктами 

господарювання.  

 

Лекція, 

самостійна 

робота, дискусія, 

групова робота 

 

 

 

 

Презентація, 

Навчально-

методичні 

матеріали 

1, 3-8 

 

Опрацювати 

відповідні 

розділи 

рекомендованої 

літератури, 

підготовка 

презентації, 

розв’язання 

тестів і задач 

6 год  

12-14 тиждень 

Тиж. 15, 

16. 

6 акад. 

год. 

Тема 7. Перспективи розвитку фіскального 

консультування в Україні. 

- Вплив податкового консультування на 

податкову культуру платників податків. 

- Імплементація зарубіжного досвіду діяльності 

податкових консультантів у вітчизняну 

практику. 

- Напрями удосконалення надання 

консультаційних послуг з питань 

Лекція, 

самостійна 

робота, дискусія, 

групова робота 

 

Презентація, 

Навчально-

методичні 

матеріали 

1, 3-8 

 

Опрацювати 

відповідні 

розділи 

рекомендованої 

літератури, 

підготовка 

презентації, 

тести 

6 год  

15-16 тиждень 



оподаткування. 

- Соціально-психологічні аспекти покращення 

сервісу податкового консультування. 
48: 32л + 

16пр. 

занять 

 
   42 год Екзамен 

 

 


