
 



Назва курсу Податкове адміністрування та контроль 

Адреса викладання 

курсу 

м. Львів, проспект Свободи, 18 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

Економічний факультет, кафедра обліку і аудиту 

Галузь знань, шифр 

та назва 

спеціальності 

Галузь знань № 07 "Управління та адміністрування" 

Спеціальність № 071 "Облік і оподаткування"  

Викладачі курсу Кріль Ярослава Ярославівна, доцент кафедри обліку і аудиту 

Контактна 

інформація 

викладачів 

м. Львів, проспект Свободи 17, к. 201 

Консультації по 

курсу відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за попередньою 

домовленістю). Також можливі он-лайн консультації через Facebook чи корпоративну 

пошту. Для погодження часу консультацій слід писати на електронну пошту 

викладача або дзвонити.  

Електронна пошта: yaroslava.kril@lnu.edu.ua 

Сторінка курсу http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3849 

Інформація про курс Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові 

для того, щоб сформувати необхідні навички і вміння в сфері податкового 

адміністрування, податкового контролю 

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Податкове адміністрування та контроль» є нормативною дисципліною 

спеціалізації «Облік і аудит» з спеціальності 071  Облік і оподаткування для освітньої 

програми ____магістр____ , яка викладається в __2 семестрі в обсязі ____3_____ 

кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Метою викладання навчальної дисципліни «Податкове адміністрування та контроль» 

є вивчення студентами наступних питань: сутність податків, їх роль в економіці, 

класифікація податків і специфіка кожного з них, адімінструвакння податків в 

Україні, наслідки ухилення від сплати податків та порушення основних нормативів і 

процедур їх нарахування з огляду на базу, об’єкт та види податків. 

Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:  

-    вивчення    основних    законодавчих    та    нормативних    актів,    які 

регламентують питання податкового обліку та податкової звітності;   

-   розгляд   взаємозв’язку   та   суперечностей   між   бухгалтерським   та податковим 

обліком;  

-  ознайомлення  з  основними  складовими  податкового  обліку:  предмет, завдання, 

функції;  

-   вивчення   та   характеристика   загальних   вимог,   які   ставляться   до податкової 

звітності;  

-  ознайомлення  з  порядком  ведення  податкового  обліку  та  звітності  на 

підприємстві;   

Цілі викладання дисципліни " Податкове адміністрування та контроль ": сформувати у 

студентів систему знань про податки, їх суть, види, призначення; про податкову 

систему України, механізми податкового контролю в державі. 

Основні задачі дисципліни: формування у студентів практичних навичок у виконанні 

розрахунків податків; формування аналітичних здібностей з питань перевірки 

правильності, повноти, вчасності нарахування та сплати податків і зборів до 

державного та місцевих бюджетів. 

Предмет вивчення у дисципліні: Організація відносин між державними податковими 

органами та платниками податків з приводу контролю за додержанням встановленого 

механізму обчислення і сплати податків.  
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Тривалість курсу _______90____   год. 

Обсяг курсу  32  години аудиторних занять. З них __16_ годин лекцій, __16_ годин лабораторних 

робіт/практичних занять та ___58____ годин самостійної роботи 

Очікувані 

результати навчання 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати:  

- основні законодавчі та нормативні акти, якими регламентується питання 

податкового обліку та звітності;  

- основи адміністрування податків і зборів в Україні; 

- повноваження та функції органів контролю в Україні; 

- порядок організції та методику податкового контролю. 

- організацію обліку податків, зборів та обов’язкових платежів та порядок складання 

податкової звітності за ними;  

- загальні вимоги, які ставляться до податкової звітності;  

 

Уміти:  

-    використовувати   основні    законодавчі    та    нормативні    акти,    які 

регламентують    порядок   ведення    податкового   обліку    та    звітності    на 

підприємстві;  

-  пояснювати  взаємозв’язок  та  відмінності  податкового  та  бухгалтерського 

обліку; 

- вміти здійснювати контроль за повнотою нарахування та сплати податків і зборів до 

бюджетів України. 

-  

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vlca_ekon/2011_35/78.pdf
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/evu/2012_19_1/Tsymbaly.pdf
http://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/5315/1
http://www.treasury.gov.ua/main/uk/index


Ключові слова Адміністрування, податковий контроль, фактична перевірка, документальна 

перевірка 

Формат курсу Очний /заочний  

Очна (денна) форма навчання передбачає постійний особистий контакт науково-

педагогічного працівника і студента, що забезпечує надбання глибоких системних 

знань, стійких умінь. Студенти денної форми навчання зобов’язані відвідувати 

навчальні заняття згідно з розкладом та своєчасно виконувати навчальні завдання 

згідно з робочою програмою.  

Заочна форма навчання – це навчання, яке поєднує в собі самонавчання і очного 

навчання. Характеризується етапністю. На першому етапі відбувається отримання 

бази знань і методики для самостійного засвоєння навчальної інформації та 

формування умінь (установча сесія), на другому етапі студент-заочник самостійно 

засвоює навчальний матеріал, виконує заплановані індивідуальні завдання, а на 

третьому – проводиться безпосередня перевірка результатів навчання. 

 Проведення лекцій, семінарських занять та консультації для кращого розуміння тем 

Теми Подано нижче у табличній формі схема курсу «Податкове адміністрування та 

контроль»1 

Підсумковий 

контроль, форма 

іспитв кінці 10-го семестру 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з _економічної теорії, 

економіки підприємства, фінанси___ достатніх для сприйняття категоріального 

апарату обліку і аудиту, розуміння основ облікової роботи та аудиторського процесу 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Методи, що несуть навчально-пізнавальну інформацію: словесні методи – лекції для 

досягнення розкриття основних положень теми (вступна, тематичні, оглядові, 

інформаційні, підсумкова); наочні – ілюстрації (схеми та таблиці), демонстрації 

(презентації лекцій). 

Практичні методи, що служать для закріплення, формування практичних умінь при 

застосуванні раніше набутих знань: практичні завдання, ситуаційні завдання, 

реферати. 

Необхідне 

обладнання 

Для вивчення курсу достатньо володіти загально вживаними програми такими як 

Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Power Point 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою.  

• семінарські заняття : максимальна кількість балів_50 _ 

Підсумкова максимальна кількість балів__100__ 

Приклад розподілу балів, які отримують студенти (для заліку) 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий 

тест (екзамен) 
Сума 

Змістовий модуль 

1 
Змістовий модуль 2 

50 100 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9   

5 5 5 5 5 5 5 5 10   

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів 

 

Питання на іспит 
1. Податковий менеджмент та його сутність. 
2. Державний податковий менеджмент, його характеристика. 
3. Корпоративний податковий менеджмент, його особливості. 
4. Персональний податковий менеджмент та його зміст. 
5. Проблеми, які вирішує податковий менеджмент. 
6. Функції податкового менеджменту. 
7. Рівні податкового менеджменту, їх характеристика. 
8. Мета і завдання податкового менеджменту. 
9. Складові елементи державного податкового менеджменту та їх зміст. 
10. Податковий контроль як складова податкового менеджменту. 



11. Податкове регулювання як складова податкового менеджменту. 
12. Податкове планування як складова податкового менеджменту. 
13. Правове регламентування діяльності податкових органів. 

14. Організаційна структура і функції ДФС України. 
15. Організація роботи та функції податкових інспекцій 
16. Порядок реєстрації платників податків і платежів у податкових органах. 
17. Особливості організації обліку платників податків-юридичних осіб. 
18. Особливості організації обліку платників податків- фізичних осіб. 
19. Вимоги до інформаційного масиву даних про платників податків. 
20. Порядок зняття з обліку платників податків - юридичних осіб. 
21. Порядок зняття з обліку платників податків - фізичних осіб. 
22. Сутність та види податків та обов'язкових платежів. 
23. Структура податкових надходжень у дохідній частині Державного бюджету 

України. 
24. Основні етапи обліку податкових платежів. 
25. Відкриття особового рахунку платника податків. 
26. Особливості картки особового рахунку платника податків. 
27. Особливості нарахування узгоджених податкових зобов'язань. 
28. Документи, що підтверджують термін виникнення та термін погашення 

податкового боргу. 
29. Податкове зобов'язання, порядок його узгодження та сплати. 
30. Непрямі методи визначення податкових зобов'язань. 
31. Податкове повідомлення і податкова вимога. 
32. Застосування податкового компромісу. 
33. Особливості податкової застави. 
34. Продаж активів, що перебувають у податковій заставі. 
35. Адміністративний арешт активів, їх оцінка та реалізація. 
36. Види ухилень від сплати податків та платежів. 
37. Методи боротьби з ухиленнями від сплати податків. 
38. Види порушень податкового законодавства. 
39. Види покарань за порушення податкового законодавства. 
40. Принципи відповідальності за порушення податкового законодавства. 
41. Відповідальність   платників   податків   за   порушення податкового 

законодавства. 
42. Сутність   адміністративних   порушень   та   види адміністративних стягнень: 

попередження, штраф, конфіскація. 
43. Особливості фінансової відповідальності за порушення податкового 

законодавства. 
44. Особливості кримінальної відповідальності за порушення податкового 

законодавства. 
45. Документи, що підтверджують термін виникнення та термін погашення 

податкового боргу. 
46. Сутність, принципи та організація контрольно-перевірочної роботи податковими 

органами. 
47. Основні етапи податкового аудиту. 
48. Сутність та класифікація податкових перевірок. Строки проведення перевірок. 
49. Особливості проведення невиїзних перевірок податковими органами. 
50. Особливості     проведення     виїзних     документальних перевірок податковими 

органами. 
 

Опитування Опитування студентів проводиться в письмовій формі і у формі бесіди. 
 



Тиж. / 

дата / 

год.- 

Тема, план, короткі тези Форма діяльності 

(заняття) 

 Завдання, год Термін 

виконання 

1 Тема 1. Податкова система та її основні складові 

Теорії виникнення та розвитку податків. Суть 

податків, їхні функції та елементи. Класифікація податків. 

Загальна характеристика податкової системи та податкової 

політики України. Податкові системи у зарубіжних країнах. 

Податковий кодекс України: його структура та 

термінологія. Нормативне регулювання податкового обліку 

та податкової звітності в Україні.  

 

Лекція  2 год - 

2 Тема 1. Податкова система та її основні складові 

 

Семінарське 

заняття. 

Доповідь, бесіда, 

обговорення. 

 Підготувати 

питання по темі, 

2 год. 

На 

семінарськом

у занятті 

3 Тема 2. Адміністрування податків  і зборів 

Загальна характеристика податкової роботи і системи 

адміністрування податків в Україні. Структура та основні 

завдання органів державної податкової служби. Облік 

платників податку. Податковий контроль. Зарубіжний 

досвід податкового контролю.  

 

Лекція  2 год - 

4 Тема 2. Адміністрування податків  і зборів 

 

Семінарське 

заняття. 

Доповідь, бесіда, 

обговорення 

 Підготувати 

питання по темі, 

2 год. 

На 

семінарськом

у занятті 

5 Тема 3. Основи взаємодії органів податкового контролю 

та платниками податків. 

Система органів контролю, їх задачі, функції та 

повноваження посадових осіб органів державної податкової 

служби. Відповідальність платників податків за порушення 

податкового законодавства. Діяльність податкових органів 

щодо погашення заборгованості платників податків 

 

Лекція  1 год - 



6 Тема 3. Основи взаємодії органів податкового контролю 

та платниками податків. 

 

Семінарське 

заняття. 

Доповідь, бесіда, 

обговорення. 

 Підготувати 

питання по темі, 

1 год. 

На 

семінарськом

у занятті 

7 Тема 4. Організація податкового контролю в 

Україні. 

Сутність превентивного податкового контролю. 

Основні заходи превентивного податкового контролю: 

податкові консультації та масовороз’яснювальна робота, 

державна реєстрація платників податків, облік податкових 

надходжень по кожному податку, реєстрація контрольно-

касової техніки, маркування підакцизних товарів, 

ліцензування окремих видів діяльності, горизонтальний 

моніторинг, здійснення доперевірочного аналізу тощо 

Прямі та непрямі методи визначення податкових 

зобов'язань платника податків. Податкова перевірка як 

основна форма податкового контролю. 

 

Лекція  1 год - 

8 Тема 4. Організація податкового контролю в 

Україні. 

 

Семінарське 

заняття. 

Доповідь, бесіда, 

обговорення. 

 Підготувати 

питання по темі, 

1 год. 

На 

семінарськом

у занятті 

9 Тема 5. Особливості податкових перевірок. 

Порядок проведення фактичної перевірки. Перевірка 

дотримання норм законодавства з питань регулювання обігу 

готівки, ведення касових операцій, порядку здійснення 

платниками податків розрахункових операцій. Особливості 

фактичної перевірки щодо дотримання роботодавцем 

законодавства щодо укладення та оформлення трудових 

відносин з працівниками (найманими особами). Складання 

плану-графіка проведення документальних планових 

перевірок платників податків. Ризик несплати податків і 

зборів. План коригування плану графіка проведення 

документальних планових перевірок платників податків. 

Розподіл трудових ресурсів контролюючих органів для 
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проведення виїзних планових та позапланових перевірок. 

Порядок проведення податкової перевірки. Концепція 

податкової перевірки. Оформлення результатів 

документальних перевірок у вигляді акта чи довідки.  

 

10 Тема 5. Особливості податкових перевірок. 

.  

 

Семінарське 

заняття. 

Доповідь, бесіда, 

обговорення. 

 Підготувати 

питання по темі, 

2 год. 

На 

семінарськом

у занятті 

11 Тема 6. Організація та методика контролю справляння 

податку на прибуток. 

Головні завдання та особливості камеральної перевірки 

декларацій з податку на прибуток. Джерела інформації 

камеральної перевірки справляння податку на прибуток 

підприємства. Завдання та особливості документальної 

перевірки справляння податку на прибуток підприємства. 

Ведення та зберігання первинних документів, що 

підтверджують отримання (здійснення) платником податку 

доходів (витрат). Аудит амортизаційних відрахувань. 

Порядок проведення інвентаризації.  
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12 Тема 6. Організація та методика контролю справляння 

податку на прибуток. 

 

Семінарське 

заняття. 

Доповідь, бесіда, 

обговорення. 

 Підготувати 

питання по темі, 

2 год. 

На 

семінарськом

у занятті 

13 Тема 7. Організація та методика контролю справляння 

непрямих податків. 

Камеральна перевірка податкової декларації з податку на 

додану вартість. Визначення категорії платника податку. 

Контроль правильності сум податку на додану вартість, 

заявлених до відшкодування. Джерела інформації 

документальної перевірки сум податкових зобов’язань та 

податкового кредиту, заявлених платником податків. 

Контроль справляння акцизного податку. Камеральна та 

документальна перевірки нарахованих платниками сум 
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акцизного податку. Контроль за нарахуванням і сплатою 

мита. Процедура визначення достовірності митної вартості, 

зазначеної у вантажній митній декларації. Тарифна позиція 

товару  

 

14 Тема 7. Організація та методика контролю справляння 

непрямих податків. 

 

Семінарське 

заняття. 

Доповідь, бесіда, 

обговорення. 

 Підготувати 

питання по темі, 

2 год. 

На 

семінарськом

у занятті 

16 Тема 8. Організація та методика контролю справляння 

податків з доходів фізичних осіб. 

Камеральна податкова перевірка справляння податків з 

доходів фізичних осіб. Декларація про майновий стан та 

доходи. Документальна виїзна податкова перевірка з 

податку на доходи фізичних осіб Оформлення результатів 

документальних перевірок. Контроль справляння єдиного 

соціального внеску.  
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 Тема 8. Організація та методика контролю справляння 

податків з доходів фізичних осіб. 

 

Семінарське 

заняття. 

Доповідь, бесіда, 

обговорення. 

 Підготувати 

питання по темі, 

2 год. 

На 

семінарськом

у занятті 

 Тема 9. Організація та методика контролю справляння 

інших податків 

Камеральна податкова перевірка справляння екологічного 

податку, ресурсних платежів та місцевих податків і зборів. 
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 Тема 9. Організація та методика контролю справляння 

інших податків 

 

Семінарське 

заняття. 

Доповідь, бесіда, 

обговорення. 

 Підготувати 

питання по темі, 

2 год. 

На 

семінарськом

у занятті 

 


