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Загальна інформація 

 

Викладачі Мороз Юлія Юзефівна (д.е.н., професор), 

Профайл 

викладачів 

Мороз Ю.Ю. (http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-

booa/chief-booa) 

Викладачі в 

соціальних 

мережах 

Фейсбук 

Мороз Ю.Ю. (https://www.facebook.com/moroz) 

Інстаграм 

Мороз Ю.Ю. (morozyy@) 

E-mail Мороз Ю.Ю. (morozyy@ukr.net) 

Контактні 

телефони, 

Viber 

Мороз Ю.Ю.  (0638163192) 

 

Сторінка курсу 

в Інтернет 

http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-booa/poslugi-

kafedru-booa 

Консультації Очні 

Мороз Ю.Ю. – кожна середа з 13.00 до 14.00, ауд. 98 

Онлайн у Viber 

Мороз Ю.Ю. – кожний день з 14:00 до 18:00 

 

https://www.facebook.com/
http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-booa/poslugi-kafedru-booa
http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-booa/poslugi-kafedru-booa
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1. Анотація 

Розвиток і поглиблення ринкових відносин в Україні, зміна характеру 

фіскальних взаємовідносин держави та суб’єктів господарювання, реформування 

бухгалтерського обліку і фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів 

суттєво змінили завдання системи господарського обліку, висунули нові вимоги до 

його функцій в управлінні діяльністю підприємств.  

Оподаткування підприємств та адміністрування податків є невід'ємною 

складовою податкової політики та системи бухгалтерського обліку будь-якої країни. 

В умовах ринкової економіки бюджетні надходження залежать від результатів 

діяльності суб'єктів господарювання. Тому раціонально організована система 

оподаткування повинна стимулювати господарську і підприємницьку ініціативу, бути 

простою і зрозумілою, забезпечувати ефективність процесу стягнення податків. Крім 

цього, вона повинна бути стабільною.  

Система оподаткування та адміністрування податків може реалізувати свої 

функції лише за певних умов, а саме: наявності системи обліку, яка б адекватно 

відображала реальну економічну ситуацію і забезпечувала можливість контролю за 

справлянням податків, а також відповідний рівень кваліфікації спеціалістів. Це, у 

свою чергу, зумовило потребу в податковому обліку, який визначає суми податків і 

здійснює контроль за їх сплатою.  

Однією з основних умов ефективної діяльності підприємства є дотримання 

правил ведення обліку податкових операцій та їх відображення у податковій звітності, 

а зі сторони податкових органів їх та адміністрування. Правильний підхід до 

відображення в податковому обліку операцій платника податків є основою вірного їх 

відображення в податковій звітності. Тому навчальна дисципліна «Практика 

податкового обліку і адміністрування податків» є важливою для одержання 

компетентностей фахівців з обліку і оподаткування щодо обліку об’єктів 

оподаткування, податкових платежів та платників податків, а також та 

адміністрування надходжень податків до бюджетів. 

 

 

2. Мета  

Мета дисципліни ― засвоєння загальних питань щодо організації ведення 

податкового обліку, розкриття його сутності та змісту основних прикладних 

категорій; оволодіння практичними навиками ведення податкового обліку і складання 

податкової звітності, формування показників, які є підставою для взаємовідносин 

суб’єктів підприємницької діяльності з бюджетом та адміністрування податків. 

В процесі вивчення дисципліни студенти засвоюють питання обліку об’єктів 

оподаткування, податкових платежів та платників податків, а також адміністрування 

надходжень податків до бюджетів. 

 

3. Організація навчання  

Ознака курсу – нормативний, 1 семестр 1 курсу освітнього ступеня магістр. 

Формат навчання – змішаний.  

Кількість годин навчання: 150 (42 – аудиторних, із них 14 лекцій і 28 

практичних та 108 – самостійної роботи). 

Курс включає 11 тем, які змістовно об’єднані в 2 модулі, що логічно завершені 

навчально-змістовні блоки з окремих тем спрямованих на формування конкретних 

фахових компетентностей. Зайняття проходять у форматі лекцій, практичних занять, 
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бесід, дискусій, презентацій, групової взаємодії з використанням мультимедійних 

засобів. 

Для самостійної роботи, поточного навчання та підсумкового контролю 

студенти отримують завдання на http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-

booa/poslugi-kafedru-booa. 

 

4. Результати навчання  

Після вивчення дисципліни студенти 

повинні знати: 

 сутність податкового обліку, його місце в системі економічної інформації та 

взаємозв’язок з управлінським і фінансовим обліком;  

 нормативно-законодавчу базу щодо ведення податкового обліку за 

окремими податками і зборами;  

 порядок складання податкової звітності; 

 облік об’єктів оподаткування;  

 розрахунки податкових платежів; 

 облік платників податків; 

 загальні підходи до адміністрування податків та податкову звітність;  

 визначення податкових зобов’язань, податкових консультацій та 

податкового контролю;  

 порядок перевірок та їх інформаційно-аналітичного забезпечення;  

 погашення податкового боргу платників податків; 

 відповідальність при адмініструванні податків; 

повинні вміти: 

– організовувати та вести податковий облік на підприємстві;  
– оформляти первинні документи та реєстри аналітичного та синтетичного 

обліку для відображення операцій з податкового обліку;  

– здійснювати розрахунки податку на додану вартість (ПДВ), акцизного 

податку, податку на прибуток, податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), єдиного 

податку, місцевих податків і зборів тощо;  

– складати податкову звітність та своєчасно подавати її у відповідні органи; 

– вести облік об’єктів оподаткування;  

– здійснювати розрахунки податкових платежів; 

– організовувати облік платників податків в податкові службі; 

 формувати  підходи до адміністрування податків та складання податкової 

звітності відповідно до податкового законодавста;  

 визначати  податкові зобов’язання, організовувати податкові консультації та 

податковий контроль;  

 організовувати податкові перевірки та їх інформаційно-аналітичне 

забезпечення;  

 організовувати погашення податкового боргу платників податків; 

 визначати  відповідальність при адмініструванні податків; 

Вивчення дисципліни надасть можливість студентам оволодіти наступними 

компетентностями та забезпечить нормативний зміст підготовки здобувачів вищої 

освіти, сформульований у термінах результатів навчання відповідно до Стандарту 

вищої освіти України: другий (магістерський) рівень, галузь знань 07 ‒ Управління та 

адміністрування, спеціальності 071 ‒ Облік і оподаткування. 

http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-booa/poslugi-kafedru-booa
http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-booa/poslugi-kafedru-booa
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1076
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1752
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1076
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1076
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1752
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1752
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Формування компетентностей та результатів навчання фахівців спеціальності  

071 «Облік і оподаткування» освітньої програми «Облік і оподаткування»  

 за навчальною дисципліною «Практика податкового обліку і адміністрування 

податків» відповідно до Стандарту 

 

Перелік 

загальних 

компетентностей 

(ЗК) 

ЗК03. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК10. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

ЗК11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних 

робіт. 

Перелік фахових 

компетентностей 

(ФК) 

СК01. Здатність формувати та використовувати облікову 

інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень на 

всіх рівнях управління підприємством в цілях підвищення 

ефективності, результативності та соціальної відповідальності 

бізнесу. 

СК02. Здатність організовувати обліковий процес та 

регламентувати діяльність його виконавців у відповідності з 

вимогами законодавства та менеджменту підприємства. 

СК03. Здатність застосовувати теоретичні, методичні і практичні 

підходи щодо організації обліку, контролю, планування та 

оптимізації податкових розрахунків. 

СК07. Здатність формулювати завдання, удосконалювати методики 

та впроваджувати сучасні методи фінансового та управлінського 

обліку, аналізу, аудиту і оподаткування у відповідності із 

стратегічними цілями підприємства. 

СК08. Здатність виконувати адміністративно-управлінські функції 

у сфері діяльності суб’єктів господарювання, органів державного 

сектору. 

СК09. Здатність здійснювати діяльність з консультування 

власників, менеджменту підприємства та інших користувачів 

інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування. 

СК10. Здатність проводити наукові дослідження з метою вирішення 

актуальних завдань теорії, методики, організації та практики 

обліку, аудиту, аналізу, контролю та оподаткування.  

СК11. Здатність формувати інформацію для одержання 

підприємством статусу авторизованого економічного оператора, 

організовувати фінансовий і управлінський облік товарів за 

митними режимами та здійснювати розрахунки податкових і 

митних платежів, аналіз, аудит господарських операцій у сфері 

зовнішньоекономічних зв’язків. 

Перелік 

програмних 

результатів 

навчання (ПРН) 

ПР01. Вміти розвивати та підвищувати свій загальнокультурний і 

професійний рівень, самостійно освоювати нові методи роботи та 

знання щодо комплексного бачення сучасних проблем економіки та 

управління. 
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 ПР02. Знати теорію, методику і практику формування облікової 

інформації за стадіями облікового процесу і контролю для сучасних 

і потенційних потреб управління суб’єктами господарювання з 

урахуванням професійного судження. 

ПР05. Володіти інноваційними технологіями, обґрунтовувати вибір  

та пояснювати застосовування нової методики підготовки і надання 

облікової інформації для потреб управління суб’єктом 

господарювання. 

ПР06. Визначати інформаційні потреби користувачів облікової 

інформації в управлінні підприємством, надавати консультації 

управлінському персоналу суб’єкта господарювання щодо 

облікової інформації. 

ПР08. Обґрунтовувати вибір оптимальної системи оподаткування 

діяльності суб’єкта господарювання на підставі діючого 

податкового законодавства. 

ПР11. Розробляти та оцінювати ефективність системи контролю 

суб’єктів господарювання. 

ПР14. Обґрунтовувати вибір і порядок застосування управлінських 

інформаційних технологій для обліку, аналізу, аудиту та 

оподаткування в системі прийняття управлінських рішень з метою 

їх оптимізації. 

ПР15. Застосовувати наукові методи досліджень у сфері обліку, 

аудиту, аналізу, контролю та оподаткування та імплементувати їх  у  

професійну діяльність та господарську практику.  

ПР17. Готувати й обґрунтовувати висновки задля консультування 

власників, менеджменту суб’єкта господарювання та інших  

користувачів  інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування. 

ПР18. Дотримуватися норм професійної та академічної етики, 

підтримувати врівноважені стосунки з членами колективу 

(команди), споживачами, контрагентами, контактними аудиторіями 

ПР19. Вміти проектувати, планувати і проводити пошукові і 

розвідувальні роботи, здійснювати їх інформаційне, методичне, 

матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення. 

ПР20. Обґрунтовувати вибір оптимальної системи організації 

зовнішньоекономічних зв'язків та організовувати обліковий процес 

і контроль руху товарів, податкових і митних платежів за митними 

режимами. 

 

 

5. Політика курсу 

Політика здобуття знань з навчальної дисципліни визначається загальними 

положеннями підготовленими на кафедрі бухгалтерського обліку, оподаткування та 

аудиту при навчанні фахівців спеціальності «Облік і оподаткування». 
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6. Робоча програма 

6.1. Зміст дисципліни  

Модуль І. Облік об’єктів оподаткування, розрахунки податкових платежів 

та їх облік 

Тема 1. Облік доходів та прибутку як об’єктів оподаткування 

Облік прибутку з метою оподаткування. Облік доходів фізичних осіб з метою 

оподаткування. Облік розрахунків податкових зобов’язань з ПДВ. Облік розрахунків 

податкового кредиту з ПДВ. Облік об’єктів акцизного податку 

Тема 2. Облік майнових та природних ресурсів як об’єктів оподаткування 

Облік викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними 

джерелами забруднення з метою оподаткування. Облік скидів забруднюючих речовин 

у водні об’єкти з метою оподаткування. Облік розміщення відходів у спеціально 

відведених для цього місцях чи на об’єктах з метою оподаткування. Облік корисних 

копалин пов’язаних з видобуванням з метою оподаткування. Облік корисних копалин 

не пов’язаних з видобуванням з метою оподаткування. Облік спеціального 

використання води з метою оподаткування. Облік спеціального використання лісових 

ресурсів з метою оподаткування. Облік майна з метою оподаткування. Облік об’єктів 

оподаткування платників єдиного податку 

Тема 3. Нарахування податків з доходів та прибутку та їх облікове 

відображення  

Розрахунок податку на прибуток та його облікове відображення. Розрахунок 

податку на доходи фізичних осіб та його облікове відображення. Розрахунок 

податкових зобов’язань з ПДВ та їх облікове відображення. Розрахунок податкового 

кредиту з ПДВ та його облікове відображення. Розрахунок акцизного податку та його 

облікове відображення. 

Тема 4. Розрахунки податкових платежів за природні ресурси та організація 

їх обліку  

Розрахунок податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин 

стаціонарними джерелами забруднення та його облікове відображення. Розрахунок 

податку за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти та його облікове 

відображення. Розрахунок податку за розміщення відходів у спеціально відведених 

для цього місцях чи на об’єктах та його облікове відображення.  

Розрахунок податку пов’язаного з видобуванням корисних копалин та його 

облікове відображення. Розрахунок податку не пов’язаного з видобуванням корисних 

копалин та його облікове відображення. Розрахунок податку за спеціальне 

використання води та його облікове відображення. 

Тема 5. Розрахунки податкових платежів з майнових ресурсів та організація 

їх обліку 

Розрахунок податку за спеціальне використання лісових ресурсів та його 

облікове відображення. Розрахунок податку на майно та його облікове відображення. 

Розрахунок податку у платників єдиного податку та його облікове відображення. 

Модуль ІІ. Адміністрування податків 

Тема 1. Загальні підходи до адміністрування податків та податкова 

звітність  

Сфера застосування положень про адміністрування податків.  Контролюючі 

органи та органи стягнення.  Листування платників податків та контролюючих 

органів.  Електронний кабінет.  Умови повернення помилково та/або надміру 

сплачених грошових зобов'язань та пені.  Вимоги до підтвердження даних, 
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визначених у податковій звітності, а також документального підтвердження 

виконання вимог податкового та іншого законодавства, контроль за виконанням якого 

покладено на контролюючі органи.  Податкова адреса.  Податкова декларація 

(розрахунок).  Особи, які несуть відповідальність за складення податкової звітності.  

Складення податкової декларації.  Подання податкової декларації до контролюючих 

органів.  Внесення змін до податкової звітності.  Подання відомостей про суми 

виплачених доходів платникам податків - фізичним особам. 

Тема 2. Визначення податкових зобов’язань, податкові консультації та 

податковий контроль  

Визначення сум податкових та грошових зобов'язань.  Скасування рішень 

контролюючих органів.  Оскарження рішень контролюючих органів.  Строки сплати 

податкового зобов'язання.  Податкове повідомлення-рішення.  Податкова вимога.  

Відкликання податкового повідомлення-рішення і податкової вимоги.  Податкова 

консультація.  Наслідки застосування податкових консультацій.  Визначення 

податкового контролю та повноваження органів державної влади щодо його 

здійснення. Способи здійснення податкового контролю. 

Тема 3.  Облік платників податків 

Формування облікової справи платників податків у контролюючому органі. 

Порядок визначення податкового номера платників податків. Порядок взяття на облік 

платників податків. Порядок взяття на облік за основним місцем обліку платників 

податків – юридичних осіб. Документи, що подаються для взяття на облік платників 

податків та порядок їх подання. Взяття на облік за основним місцем обліку 

самозайнятих осіб. Порядок взяття на облік за не основним місцем обліку платників 

податку. Порядок внесення змін до облікових даних платників податку. Переведення 

платника податків на обслуговування з одного контролюючого органу до іншого. 

Порядок зняття з обліку платників податків у контролюючих органах. Облік 

платників податків у контролюючих органах. Оприлюднення даних про взяття на 

облік платників податків. Порядок повідомлення платника податків про об’єкти 

оподаткування контролюючим органам. Порядок взяття на облік та реєстрація 

постійного представництва нерезидентам платником податку на прибуток 

Тема 4. Перевірки та їх інформаційно-аналітичне забезпечення  

Види перевірок.  Порядок проведення камеральної перевірки.  Порядок 

проведення документальних планових перевірок.  Порядок проведення 

документальних позапланових перевірок.  Особливості проведення документальної 

невиїзної перевірки.  Порядок проведення фактичної перевірки.  Умови та порядок 

допуску посадових осіб контролюючих органів до проведення документальних 

виїзних та фактичних перевірок.  Строки проведення виїзних перевірок.  Матеріали, 

які є підставами для висновків під час проведення перевірок.  Проведення експертизи 

під час здійснення податкового контролю контролюючими органами.  Надання 

платниками податків документів.  Оформлення результатів перевірок. Визначення 

інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності контролюючого органу.  Збір 

податкової інформації. Отримання податкової інформації контролюючими органами.  

Обробка та використання податкової інформації. 

Тема 5. Погашення податкового боргу платників податків 

Джерела сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу 

платника податків.  Зміст податкової застави.  Виникнення права податкової застави.  

Податковий пріоритет.  Податковий керуючий.  Узгодження операцій із заставленим 

майном.  Припинення податкової застави. Адміністративний арешт майна.  Продаж 
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майна, що перебуває у податковій заставі. Погашення податкового боргу державних 

підприємств, які не підлягають приватизації, та комунальних підприємств. Погашення 

грошових зобов'язань або податкового боргу в разі ліквідації платника податків, не 

пов'язаної з банкрутством. Порядок виконання грошових зобов’язань та/або 

погашення податкового боргу фізичної особи (у тому числі фізичної особи - 

підприємця, фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність) у разі її 

смерті або визнання безвісно відсутньою чи недієздатною, а також 

малолітньої/неповнолітньої особи.  Розстрочення та відстрочення грошових 

зобов'язань або податкового боргу платника податків.  Списання безнадійного 

податкового боргу.  Строки давності та їх застосування 

Тема 6. Відповідальність при адмініструванні податків 

Загальні положення до визначення відповідальності.  Особи, які притягаються 

до відповідальності за вчинення правопорушень.  Види відповідальності за 

порушення законів з питань оподаткування та іншого законодавства, контроль за 

дотриманням якого покладено на контролюючі органи.  Загальні умови притягнення 

до фінансової відповідальності. Штрафні (фінансові) санкції (штрафи).  Строки 

давності для застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів).  Застосування 

штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) у разі вчинення кількох порушень. 

 Рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів).  Порушення 

встановленого порядку взяття на облік (реєстрації) у контролюючих органах. 

 Порушення строку та порядку подання інформації про відкриття або закриття 

банківських рахунків, звіту про підзвітні рахунки.  Порушення платником податків 

порядку подання інформації про фізичних осіб - платників податків.  Порушення 

порядку подання інформації контролюючим органам про угоди щодо оренди об'єктів 

нерухомості.  Неподання або несвоєчасне подання податкової звітності або 

невиконання вимог щодо внесення змін до податкової звітності.  Порушення строків 

реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування в Єдиному реєстрі 

податкових накладних та допущення помилок при зазначенні обов’язкових реквізитів 

податкової накладної.  Порушення порядку реєстрації акцизних накладних та 

розрахунків коригування до таких акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних 

накладних.  Порушення встановлених законодавством строків зберігання документів з 

питань обчислення і сплати податків та зборів, а також документів, пов'язаних із 

виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено 

на контролюючі органи.  Порушення правил застосування спрощеної системи 

оподаткування фізичною особою - підприємцем.  Штрафні (фінансові) санкції 

(штрафи) у разі визначення контролюючим органом суми податкового зобов'язання. 

 Порушення вимог до договорів довгострокового страхування життя чи договорів 

страхування в межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема, страхування 

додаткової пенсії. Відчуження майна, яке перебуває у податковій заставі, без згоди 

контролюючого органу.  Порушення правил сплати (перерахування) податків. 

 Порушення правил нарахування, утримання та сплати (перерахування) податків у 

джерела виплати.  Неподання або подання з порушенням строку банками чи іншими 

фінансовими установами податкової інформації контролюючим органам.  Порушення 

правил обліку, виробництва та обігу пального або спирту етилового на акцизних 

складах.  Пеня. Зупинення строків нарахування пені. Порядок сплати пені, 

нарахованої за невиконання податкового зобов'язання. Порядок нарахування пені у 

разі порушення умов, за яких надавалося звільнення (умовне звільнення) від 

оподаткування при ввезенні.  Порядок застосування міжнародного договору України 
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2180
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2246
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2246
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2272
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2272
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2287
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2350
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2353
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2353
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2361
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2361
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2363
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2368
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2368
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2370
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2370
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2372
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2375
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2375
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2381
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2381
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2388
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2388
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n16809
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n16809
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n16809
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2399
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2399
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n10585
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n10585
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n10585
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n10585
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n12700
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n12700
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n12700
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2413
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2413
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2416
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2416
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2424
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2424
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2436
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2441
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2441
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2451
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2451
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n12282
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n12282
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n12282
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2457
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2481
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2483
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2483
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2488
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2488
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2488
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про уникнення подвійного оподаткування стосовно повного або часткового 

звільнення від оподаткування доходів нерезидентів із джерелом їх походження з 

України.  Порядок надання допомоги у стягненні податкового боргу в міжнародних 

правовідносинах.  Узгодження суми податкового боргу в міжнародних 

правовідносинах.  Відкликання податкових повідомлень в міжнародних 

правовідносинах або податкових вимог.  Заходи щодо стягнення суми податкового 

боргу в міжнародних правовідносинах.  Нарахування пені та штрафних санкцій на 

суму податкового боргу в міжнародних правовідносинах.  Порядок проведення 

процедури взаємного узгодження. 

 

 

6.2. Структура навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання 

  

№ 

п/п 
Теми  

Кількість годин 

всього 

в тому числі 

лекції 
прак-

тичні 

самос- 

тійна 

робота 

1 2 3 4 5 6 

Змістовий модуль І. Облік об’єктів оподаткування, 

розрахунки податкових платежів та їх облік 

68 6 12 50 

1. Облік доходів та прибутку як об’єктів 

оподаткування 

16 2 4 10 

2. Облік майнових та природних ресурсів як об’єктів 

оподаткування 

13 1 2 10 

3. Нарахування податків з доходів та прибутку та їх 

облікове відображення  
13 1 2 10 

4. Розрахунки податкових платежів за природні 

ресурси та організація їх обліку  

13 1 2 10 

5 Розрахунки податкових платежів з майнових 

ресурсів та організація їх обліку 

13 1 2 10 

Змістовий модуль ІІ. Адміністрування податків 82 8 16 58 

1. Загальні підходи до адміністрування податків та 

податкова звітність  

11 1 2 8 

2 Визначення податкових зобов’язань, податкові 

консультації та податковий контроль  

16 2 4 10 

3 Облік платників податків 13 1 2 10 

4. Перевірки та їх інформаційно-аналітичне 

забезпечення  

16 2 4 10 

5. Погашення податкового боргу платників податків 13 1 2 10 

6. Відповідальність при адмініструванні податків 13 1 2 10 

Всього годин 150 14 28 108 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2334
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2334
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2338
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2338
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2342
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2342
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2344
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2344
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2346
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2346
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n16754
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n16754
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1076
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1076
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1752
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1752
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6.3. Структура навчальної дисципліни для студентів заочної форми навчання  

№ 

п/п 
Теми  

Кількість годин 

всього 

в тому числі 

лекції 
прак-

тичні 

самос- 

тійна 

робота 

1 2 3 4 5 6 

Змістовий модуль І. Облік об’єктів оподаткування, 

розрахунки податкових платежів та їх облік 
66 2 4 60 

1. Облік доходів та прибутку як об’єктів 

оподаткування 
16 

2 

2 

12 

2. Облік майнових та природних ресурсів як об’єктів 

оподаткування 
12 12 

3. Нарахування податків з доходів та прибутку та їх 

облікове відображення  
14 

2 

12 

4. Розрахунки податкових платежів за природні 

ресурси та організація їх обліку  
12 12 

5 Розрахунки податкових платежів з майнових 

ресурсів та організація їх обліку 
12 12 

Змістовий модуль ІІ. Адміністрування податків 84 2 4 78 

1. Загальні підходи до адміністрування податків та 

податкова звітність  
18 

2 

2 

14 

2 Визначення податкових зобов’язань, податкові 

консультації та податковий контроль  
14 14 

3 Облік платників податків 12 12 

4. Перевірки та їх інформаційно-аналітичне 

забезпечення  
14 

2 

12 

5. Погашення податкового боргу платників податків 12 12 

6. Відповідальність при адмініструванні податків 14 14 

Всього годин 150 4 8 138 

 

6.4. Зміст лекцій 

Перелік лекцій формується викладачами з врахуванням пропозицій студентів, 

роботодавців та замовників освітніх послуг та наявних підручників, навчальних 

посібників, наукової літератури та практики ведення бізнесу. 

Лекція 1. Облік доходів та прибутку як об’єктів оподаткування 

1.1. Облік прибутку з метою оподаткування 

1.2. Облік доходів фізичних осіб з метою оподаткування 

1.3. Облік розрахунків податкових зобов’язань з ПДВ 

1.4. Облік розрахунків податкового кредиту з ПДВ 

1.5. Облік об’єктів акцизного податку 

Лекція 2. Облік майнових та природних ресурсів як об’єктів оподаткування 

2.1. Облік викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин 

стаціонарними джерелами забруднення з метою оподаткування 

2.2. Облік скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти з метою 

оподаткування 

2.3. Облік розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1076
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1076
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1752
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1752
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об’єктах з метою оподаткування 

2.4. Облік корисних копалин пов’язаних з видобуванням з метою 

оподаткування 

2.5. Облік корисних копалин не пов’язаних з видобуванням з метою 

оподаткування 

2.6. Облік спеціального використання води з метою оподаткування 

2.7. Облік спеціального використання лісових ресурсів з метою оподаткування 

2.8. Облік майна з метою оподаткування 

2.9. Облік об’єктів оподаткування платників єдиного податку 

Лекція 3 Нарахування податків з доходів та прибутку та їх облікове 

відображення  

3.1. Розрахунок податку на прибуток та його облікове відображення 

3.2. Розрахунок податку на доходи фізичних осіб та його облікове 

відображення 

3.3. Розрахунок податкових зобов’язань з ПДВ та їх облікове відображення 

3.4. Розрахунок податкового кредиту з ПДВ та його облікове відображення 

3.5. Розрахунок акцизного податку та його облікове відображення 

Лекція 4. Розрахунки податкових платежів за природні ресурси та організація 

їх обліку  

4.1. Розрахунок податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих 

речовин стаціонарними джерелами забруднення та його облікове відображення 

4.2. Розрахунок податку за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти та 

його облікове відображення 

4.3. Розрахунок податку за розміщення відходів у спеціально відведених для 

цього місцях чи на об’єктах та його облікове відображення 

4.4. Розрахунок податку пов’язаного з видобуванням корисних копалин та 

його облікове відображення 

4.5. Розрахунок податку не пов’язаного з видобуванням корисних копалин та 

його облікове відображення 

4.6. Розрахунок податку за спеціальне використання води та його облікове 

відображення 

Лекція 5. Розрахунки податкових платежів з майнових ресурсів та організація 

їх обліку 

5.1. Розрахунок податку за спеціальне використання лісових ресурсів та його 

облікове відображення 

5.2. Розрахунок податку на майно та його облікове відображення 

5.3. Розрахунок податку у платників єдиного податку та його облікове 

відображення 

Лекція 6. Загальні підходи до адміністрування податків та податкова 

звітність  

6.1. Контролюючі органи та органи стягнення.   

6.2. Електронний кабінет.   

6.3. Податкова декларація (розрахунок).   

6.4. Подання податкової декларації до контролюючих органів. 

Лекція 7. Визначення податкових зобов’язань, податкові консультації та 

податковий контроль  

7.1. Визначення сум податкових та грошових зобов'язань.   

7.2. Строки сплати податкового зобов'язання.   

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1076
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1076
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1080
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n13764
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1144
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1206
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1297
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1370
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7.3. Податкова консультація.   

7.4. Способи здійснення податкового контролю. 

Лекція 8. Облік платників податків 

8.1. Документальне відображення забезпечення обліку платників податків 

8.2. Організація обліку платників податків у податковій службі та інших 

державних органах 

8.3. Оприлюднення інформації про платників податків  

Лекція 9. Перевірки та їх інформаційно-аналітичне забезпечення  

9.1. Види перевірок.   

9.2. Порядок проведення камеральної перевірки.   

9.3. Порядок проведення документальних планових перевірок і позапланових. 

9.4. Порядок проведення фактичної перевірки.   

9.5. Оформлення результатів перевірок.  

9.6. Визначення інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності 

контролюючого органу.  

Лекція  10. Погашення податкового боргу платників податків 

10.1. Джерела сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу 

платника податків.   

10.2. Виникнення права податкової застави.   

10.3. Адміністративний арешт майна.   

10.4. Розстрочення та відстрочення грошових зобов'язань або податкового 

боргу платника податків.   

10.5. Строки давності та їх застосування 

Лекція 11. Відповідальність при адмініструванні податків 

11.1. Види відповідальності за порушення законів з питань оподаткування та 

іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі 

органи.   

11.2. Штрафні (фінансові) санкції (штрафи).   

11.3. Рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів).  

11.4. Пеня та порядок її сплати, нарахованої за невиконання податкового 

зобов'язання.  

11.5. Порядок застосування міжнародного договору України про уникнення 

подвійного оподаткування стосовно повного або часткового звільнення від 

оподаткування доходів нерезидентів із джерелом їх походження з України.   

 

 

6.5. Зміст практичних занять 

Перелік практичних занять формується викладачами з врахуванням 

пропозицій студентів, роботодавців та замовників освітніх послуг та наявних 

сучасних потреб щодо практики ведення бізнесу. 

Заняття 1. Облік доходів та прибутку як об’єктів оподаткування 

1. Облік прибутку з метою оподаткування 

2. Облік доходів фізичних осіб з метою оподаткування 

3. Облік розрахунків податкових зобов’язань з ПДВ 

4. Облік розрахунків податкового кредиту з ПДВ 

5. Облік об’єктів акцизного податку 

Заняття 2. Облік майнових та природних ресурсів як об’єктів оподаткування 

1. Облік викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1278
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1452
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1752
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1753
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1768
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1773
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1825
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1931
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1685
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1685
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1970
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1970
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2001
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2058
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2246
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2246
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2287
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2363
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2372
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2457
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2483
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2483
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джерелами забруднення з метою оподаткування 

2. Облік скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти з метою оподаткування 

3. Облік розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на 

об’єктах з метою оподаткування 

4. Облік корисних копалин пов’язаних з видобуванням з метою оподаткування 

5. Облік корисних копалин не пов’язаних з видобуванням з метою 

оподаткування 

6. Облік спеціального використання води з метою оподаткування 

7. Облік спеціального використання лісових ресурсів з метою оподаткування 

8. Облік майна з метою оподаткування 

9. Облік об’єктів оподаткування платників єдиного податку 

Заняття 3 Нарахування податків з доходів та прибутку та їх облікове 

відображення  

1. Розрахунок податку на прибуток та його облікове відображення 

2. Розрахунок податку на доходи фізичних осіб та його облікове відображення 

3. Розрахунок податкових зобов’язань з ПДВ та їх облікове відображення 

4. Розрахунок податкового кредиту з ПДВ та його облікове відображення 

5. Розрахунок акцизного податку та його облікове відображення 

Заняття 4. Розрахунки податкових платежів за природні ресурси та 

організація їх обліку  

1. Розрахунок податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин 

стаціонарними джерелами забруднення та його облікове відображення 

2. Розрахунок податку за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти та його 

облікове відображення 

3. Розрахунок податку за розміщення відходів у спеціально відведених для 

цього місцях чи на об’єктах та його облікове відображення 

4. Розрахунок податку пов’язаного з видобуванням корисних копалин та його 

облікове відображення 

5. Розрахунок податку не пов’язаного з видобуванням корисних копалин та 

його облікове відображення 

6. Розрахунок податку за спеціальне використання води та його облікове 

відображення 

Заняття 5. Розрахунки податкових платежів з майнових ресурсів та 

організація їх обліку 

1. Розрахунок податку за спеціальне використання лісових ресурсів та його 

облікове відображення 

2. Розрахунок податку на майно та його облікове відображення 

3. Розрахунок податку у платників єдиного податку та його облікове 

відображення 

Заняття 6. Загальні підходи до адміністрування податків та податкова 

звітність  

1. Контролюючі органи та органи стягнення в системі оподаткування.   

2. Побудова електронного кабінету платника податків.   

3. Податкова декларація (розрахунок) для різних видів податків, система 

показників та їх підготовка.   

4. Подання податкової декларації до контролюючих органів, коригування 

зміни. 

5. Податковий календар. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1076
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1076
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1080
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n13764
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1144
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1206


 
17 

Заняття 7. Визначення податкових зобов’язань, податкові консультації та 

податковий контроль  

1. Визначення сум податкових та грошових зобов'язань за різними видами 

податків.   

2. Строки сплати податкового зобов'язання .   

3. Податкова консультація, її наслідки і застосування.   

4. Способи здійснення податкового контролю. 

Заняття 8.Облік платників податків 

1. Документальне відображення забезпечення обліку платників податків 

2. Облікова справа платників податків. 

3. Перелік документів платника податків для його обліку. 

4. Організація обліку платників податків у податковій службі та інших 

державних органах 

5. Оприлюднення інформації про платників податків  

Заняття 9. Перевірки та їх інформаційно-аналітичне забезпечення  

1. Види перевірок.   

2. Порядок проведення камеральної перевірки.   

3. Порядок проведення документальних планових  і позапланових перевірок. 

4. Порядок проведення фактичної перевірки.   

5. Оформлення результатів перевірок.  

6. Прийняття рішень за результатами перевірки. 

7. Визначення інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності 

контролюючого органу.  

Заняття 10. Погашення податкового боргу платників податків 

1. Джерела сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу 

платника податків.   

2. Виникнення права податкової застави.   

3. Податковий керуючий. 

4. Продаж майна. 

5. Погашення боргу при ліквідації платника податків.  

6. Адміністративний арешт майна.   

7. Розстрочення та відстрочення грошових зобов'язань або податкового боргу 

платника податків.   

8. Строки давності та їх застосування. 

9. Списання податкових боргів. 

Заняття 11. Відповідальність при адмініструванні податків 

1. Види відповідальності за порушення законів з питань оподаткування та 

іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі 

органи.   

2. Штрафні (фінансові) санкції (штрафи), розрахунки та відображення в 

обліку. 

3. Рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) та їх 

виконання.  

4. Пеня, її розрахунок та порядок сплати, нарахованої за невиконання 

податкового зобов'язання.  

5. Порядок застосування міжнародного договору України про уникнення 

подвійного оподаткування стосовно повного або часткового звільнення від 

оподаткування доходів нерезидентів із джерелом їх походження з України.   

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1297
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1370
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1278
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1452
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1752
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1753
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1768
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1773
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1825
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1931
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1685
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1685
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1970
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1970
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2001
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2058
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2246
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2246
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2287
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2363
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2372
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2457
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2483
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2483
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6.6. Завдання для самостійної роботи 

6.6.1. Зміст питань для самостійної роботи при вивчені навчальної дисципліни 

Тема 1. Облік доходів та прибутку як об’єктів оподаткування 

1. Облік прибутку з метою оподаткування 

2. Облік доходів фізичних осіб з метою оподаткування 

3. Облік розрахунків податкових зобов’язань з ПДВ 

4. Облік розрахунків податкового кредиту з ПДВ 

5. Облік об’єктів акцизного податку 

Тема 2. Облік майнових та природних ресурсів як об’єктів оподаткування 

1. Облік викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними 

джерелами забруднення з метою оподаткування 

2. Облік скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти з метою оподаткування 

3. Облік розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на 

об’єктах з метою оподаткування 

4. Облік корисних копалин пов’язаних з видобуванням з метою оподаткування 

5. Облік корисних копалин не пов’язаних з видобуванням з метою 

оподаткування 

6. Облік спеціального використання води з метою оподаткування 

7. Облік спеціального використання лісових ресурсів з метою оподаткування 

8. Облік майна з метою оподаткування 

9. Облік об’єктів оподаткування платників єдиного податку 

Тема 3. Нарахування податків з доходів та прибутку та їх облікове 

відображення  

1. Розрахунок податку на прибуток та його облікове відображення 

2. Розрахунок податку на доходи фізичних осіб та його облікове відображення 

3. Розрахунок податкових зобов’язань з ПДВ та їх облікове відображення 

4. Розрахунок податкового кредиту з ПДВ та його облікове відображення 

5. Розрахунок акцизного податку та його облікове відображення 

Тема 4. Розрахунки податкових платежів за природні ресурси та організація їх 

обліку  

1. Розрахунок податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин 

стаціонарними джерелами забруднення та його облікове відображення 

2. Розрахунок податку за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти та його 

облікове відображення 

3. Розрахунок податку за розміщення відходів у спеціально відведених для 

цього місцях чи на об’єктах та його облікове відображення 

4. Розрахунок податку пов’язаного з видобуванням корисних копалин та його 

облікове відображення 

5. Розрахунок податку не пов’язаного з видобуванням корисних копалин та 

його облікове відображення 

6. Розрахунок податку за спеціальне використання води та його облікове 

відображення 

Тема 5. Розрахунки податкових платежів з майнових ресурсів та організація їх 

обліку 

1. Розрахунок податку за спеціальне використання лісових ресурсів та його 

облікове відображення 

2. Розрахунок податку на майно та його облікове відображення 

3. Розрахунок податку у платників єдиного податку та його облікове 
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відображення 

Тема 6. Загальні підходи до адміністрування податків та податкова звітність  

1. Сфера застосування положень про адміністрування податків.  

2. Контролюючі органи та органи стягнення.   

3. Листування платників податків та контролюючих органів.   

4. Електронний кабінет.   

5. Умови повернення помилково та/або надміру сплачених грошових 

зобов'язань та пені.   

6. Вимоги до підтвердження даних, визначених у податковій звітності, а також 

документального підтвердження виконання вимог податкового та іншого 

законодавства, контроль за виконанням якого покладено на контролюючі органи.   

7. Податкова адреса.   

8. Податкова декларація (розрахунок).  

9. Особи, які несуть відповідальність за складення податкової звітності.   

10. Складення податкової декларації.   

11. Подання податкової декларації до контролюючих органів.   

12. Внесення змін до податкової звітності.   

13. Подання відомостей про суми виплачених доходів платникам податків - 

фізичним особам. 

Тема 7. Визначення податкових зобов’язань, податкові консультації та 

податковий контроль  

1. Визначення сум податкових та грошових зобов'язань.   

2. Скасування рішень контролюючих органів.   

3. Оскарження рішень контролюючих органів.   

4. Строки сплати податкового зобов'язання.  

5. Податкове повідомлення-рішення.   

6. Податкова вимога.   

7. Відкликання податкового повідомлення-рішення і податкової вимоги.   

8. Податкова консультація.   

9. Наслідки застосування податкових консультацій.   

10. Визначення податкового контролю та повноваження органів державної 

влади щодо його здійснення.  

11. Способи здійснення податкового контролю. 

Тема 8. Облік платників податків 

1. Формування облікової справи платників податків у контролюючому органі 

2. Порядок визначення податкового номера платників податків 

3. Порядок взяття на облік платників податків 

4. Порядок взяття на облік за основним місцем обліку платників податків – 

юридичних осіб 

5. Документи, що подаються для взяття на облік платників податків, та порядок 

їх подання 

6. Взяття на облік за основним місцем обліку самозайнятих осіб 

7. Порядок взяття на облік за не основним місцем обліку платників податку 

8. Порядок внесення змін до облікових даних платників податку 

9. Переведення платника податків на обслуговування з одного контролюючого 

органу до іншого 

10. Порядок зняття з обліку платників податків у контролюючих органах 

11. Облік платників податків у контролюючих органах 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1076
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1077
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1080
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1091
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n13764
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1100
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1100
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1136
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1144
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1168
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1174
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1206
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1258
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1274
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1274
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1297
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1313
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1321
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1370
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1398
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1419
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1431
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1278
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1289
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1446
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1446
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1452
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12. Оприлюднення даних про взяття на облік платників податків 

13. Порядок повідомлення платника податків про об’єкти оподаткування 

контролюючим органам 

14. Порядок взяття на облік та реєстрації постійного представництва 

нерезидентам платником податку на прибуток 

Тема 9. Перевірки та їх інформаційно-аналітичне забезпечення  

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.   

6. Порядок проведення фактичної перевірки.   

7. Умови та порядок допуску посадових осіб контролюючих органів до 

проведення документальних виїзних та фактичних перевірок.   

8. Строки проведення виїзних перевірок.   

9. Матеріали, які є підставами для висновків під час проведення перевірок.   

10. Проведення експертизи під час здійснення податкового контролю 

контролюючими органами.  

11. Надання платниками податків документів.   

12. Оформлення результатів перевірок.  

13. Визначення інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності 

контролюючого органу.   

14. Збір податкової інформації.  

15. Отримання податкової інформації контролюючими органами.   

16. Обробка та використання податкової інформації. 

Тема 10. Погашення податкового боргу платників податків 

1. Джерела сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу 

платника податків.   

2. Зміст податкової застави.   

3. Виникнення права податкової застави.   

4. Податковий пріоритет.   

5. Податковий керуючий.   

6. Узгодження операцій із заставленим майном.   

7. Припинення податкової застави.  

8. Адміністративний арешт майна.   

9. Продаж майна, що перебуває у податковій заставі.  

10. Погашення податкового боргу державних підприємств, які не підлягають 

приватизації, та комунальних підприємств.  

11. Погашення грошових зобов'язань або податкового боргу в разі ліквідації 

платника податків, не пов'язаної з банкрутством.  

12. Порядок виконання грошових зобов’язань та/або погашення податкового 

боргу фізичної особи (у тому числі фізичної особи - підприємця, фізичної особи, яка 

провадить незалежну професійну діяльність) у разі її смерті або визнання безвісно 

відсутньою чи недієздатною, а також малолітньої/неповнолітньої особи.   

13. Розстрочення та відстрочення грошових зобов'язань або податкового боргу 

платника податків.   

14. Списання безнадійного податкового боргу.   

15. Строки давності та їх застосування 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1752
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1753
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1768
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1773
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1788
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1819
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1825
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1847
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1847
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1865
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1892
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1900
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1900
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1913
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1931
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1685
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1685
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1687
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1715
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1747
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1970
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1970
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1997
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2001
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2030
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2032
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2039
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2045
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2058
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2123
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2160
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2160
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2180
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2180
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2246
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2246
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2272
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2287
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Тема 11. Відповідальність при адмініструванні податків 

1. Загальні положення до визначення відповідальності.   

2. Особи, які притягаються до відповідальності за вчинення правопорушень.   

3. Види відповідальності за порушення законів з питань оподаткування та 

іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі 

органи.   

4. Загальні умови притягнення до фінансової відповідальності.  

5. Штрафні (фінансові) санкції (штрафи).   

6. Строки давності для застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів).  

7. Застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) у разі вчинення 

кількох порушень.   

8. Рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів).   

9. Порушення встановленого порядку взяття на облік (реєстрації) у 

контролюючих органах.   

10. Порушення строку та порядку подання інформації про відкриття або 

закриття банківських рахунків, звіту про підзвітні рахунки.   

11. Порушення платником податків порядку подання інформації про фізичних 

осіб - платників податків.   

12. Порушення порядку подання інформації контролюючим органам про угоди 

щодо оренди об'єктів нерухомості.   

13. Неподання або несвоєчасне подання податкової звітності або невиконання 

вимог щодо внесення змін до податкової звітності.   

14. Порушення строків реєстрації податкової накладної та/або розрахунку 

коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних та допущення помилок при 

зазначенні обов’язкових реквізитів податкової накладної.  

15. Порушення порядку реєстрації акцизних накладних та розрахунків 

коригування до таких акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних накладних.  

16. Порушення встановлених законодавством строків зберігання документів з 

питань обчислення і сплати податків та зборів, а також документів, пов'язаних із 

виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено 

на контролюючі органи.  

17. Порушення правил застосування спрощеної системи оподаткування 

фізичною особою - підприємцем.  

18. Штрафні (фінансові) санкції (штрафи) у разі визначення контролюючим 

органом суми податкового зобов'язання.  

19. Порушення вимог до договорів довгострокового страхування життя чи 

договорів страхування в межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема, 

страхування додаткової пенсії. 

20. Відчуження майна, яке перебуває у податковій заставі, без згоди 

контролюючого органу.  

21. Порушення правил сплати (перерахування) податків.  

22. Порушення правил нарахування, утримання та сплати (перерахування) 

податків у джерела виплати.  

23. Неподання або подання з порушенням строку банками чи іншими 

фінансовими установами податкової інформації контролюючим органам.  

24. Порушення правил обліку, виробництва та обігу пального або спирту 

етилового на акцизних складах.   

25. Пеня.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2350
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2353
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2361
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2363
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2368
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2370
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2370
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2372
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2375
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2375
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2381
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2381
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2388
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2388
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n16809
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n16809
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2399
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2399
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n10585
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n10585
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n10585
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n12700
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n12700
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2413
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2413
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2416
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2416
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2424
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2424
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2436
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2441
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2441
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2451
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2451
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n12282
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n12282
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2457
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26. Зупинення строків нарахування пені.  

27. Порядок сплати пені, нарахованої за невиконання податкового зобов'язання.  

28. Порядок нарахування пені у разі порушення умов, за яких надавалося 

звільнення (умовне звільнення) від оподаткування при ввезенні.  

29. Порядок застосування міжнародного договору України про уникнення 

подвійного оподаткування стосовно повного або часткового звільнення від 

оподаткування доходів нерезидентів із джерелом їх походження з України.  

30. Порядок надання допомоги у стягненні податкового боргу в міжнародних 

правовідносинах.  

31. Узгодження суми податкового боргу в міжнародних правовідносинах.  

32. Відкликання податкових повідомлень в міжнародних правовідносинах або 

податкових вимог.  

33. Заходи щодо стягнення суми податкового боргу в міжнародних 

правовідносинах.  

34. Нарахування пені та штрафних санкцій на суму податкового боргу в 

міжнародних правовідносинах.  

35. Порядок проведення процедури взаємного узгодження. 

 

 

6.6.2. Теми рефератів, контрольних робіт та презентацій для самостійної 

підготовки в процесі вивчення навчальної дисципліни 

 

Теми рефератів формують та оновлюють їх перелік за необхідності і знайомлять з 

ними студентів в процесі вивчення навчальної дисципліни.  

Для написання рефератів можна використати їх банк за нижче наведеними 

темами або студентам надається можливість запропонувати свою власну тему. 

1. Сутність та принципи системи оподаткування в Україні.  

2. Об’єкти оподаткування: їх сутність та класифікація. 

3. Предмет, об’єкти, метод і методичні прийоми податкового обліку.  

4. Платники, об’єкти, база і ставки податку на додану вартість.  

5. Облік податкових зобов’язань з податку на додану вартість.  

6. Облік операцій, що звільняються від оподаткування податком на додану 

вартість.  

7. Первинний облік податкових зобов’язань та податкового кредиту.  

8. Аналітичний облік податкових зобов’язань та податкового кредиту.  

9. Синтетичний облік податкових зобов’язань та податкового кредиту.  

10. Порядок та правила ведення обліку податку на додану вартість.  

11. Методика складання, терміни подання декларації та сплати податку на 

додану вартість.  

12. Платники, об’єкти, ставки та організація податкового обліку податку на 

прибуток.  

13. Облік доходів, що враховуються при оподаткуванні прибутку платника 

податку.  

14. Доходи, що не враховуються при визначенні об’єкта оподаткування 

податком на прибуток.  

15. Облік витрат, що враховуються при оподаткуванні прибутку платника 

податку.  

16. Витрати, що не враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2481
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2483
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2488
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17. Особливості віднесення витрат подвійного призначення до складу витрат 

платника податку.  

18. Облік оподаткування неприбуткових установ та окремих пільгових 

платників податку на прибуток.  

19. Розрахунок амортизації і її вплив на оподаткування підприємства.  

20. Оподаткування операцій особливого виду.  

21. Методика розрахунку прибутку в бухгалтерському та податковому обліку.  

22. Методика складання, терміни подання декларації та сплати податку на 

прибуток.  

23. Відповідальність працівників по нарахуванню та сплаті податків. 

24. Облік об’єктів оподаткування. 

25. Розрахунки податкових платежів. 

26. Облік платників податків. 

27. Поняття «адміністрування податків і зборів» як правової та економічної 

категорії.  

28. Існуючі проблеми на шляху ефективного адміністрування в податковій 

сфері. 

29. Елементи системи адміністрування податків (зборів) та їх характеристику.  

30. Принципи побудови системи адміністрування податків і зборів.  

31. Методи, що використовуються при контрольних заходах у процесі 

адміністрування податків і зборів. 

32. Основні етапи та форми проведення контрольних дій адміністраторами 

податків та зборів (обов’язкових платежів).  

33. Склад та структура Державної податкової  служби України.  

34. Історія становлення та розвитку інституту адміністраторів (контролюючих 

органів) податків, зборів, платежів  

35. Права, обов’язки та відповідальність контролюючих органів  

36. Правові засади системи надання адміністративних послуг органами ДПС  

37. Адміністративні послуги ДПС України та їх характеристика  

38. Правові засади організації обліку платників податків у контролюючих 

органах  

39. Порядок взяття на облік за основним місцем обліку платників податків – 

юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів  

40. Взяття на облік за основним місцем обліку самозайнятих осіб  

41. Порядок внесення змін до облікових даних платників податків  

42. Оприлюднення даних про взяття на облік платників податків  

43. Порядок зняття з обліку платників податків у контролюючих органах 

 

 

6.6.3. Питання для дискусій в процесі вивчення навчальної дисципліни 

Теми дискусій формуються на кафедрі за участі пропозицій роботодавці і 

студентів та оновлюють їх перелік за необхідності і знайомлять з ними студентів в 

процесі вивчення навчальної дисципліни.  

Для проведення дискусій можна використати їх банк за нижче наведеними 

темами або студентам надається можливість запропонувати свою власну тему: 

1. Критерії, що лежать в основі періодизації становлення та розвитку податків.  

2. Ключові риси, властиві сучасним податковим системам країн світу.  

3. Охарактеризуйте історичні етапи становлення та розвитку служби контролю за 
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оподаткуванням.  

4. Дайте визначення податкової системи.  

5. Перелічіть принципи, на яких ґрунтується податкове законодавство України.  

6. Назвіть загальнодержавні податки.  

7. Функції податкових органів.  

8. Назвіть методи державного регулювання економіки.  

9. Дайте визначення податкової політики, назвіть її мету, завдання та методи.  

10. Назвіть принципи формування сучасної податкової політики та 

охарактеризуйте їх.  

11. Розкрийте, у чому полягає дискусійність поняття «податковий механізм».  

12. Назвіть основні елементи та функції податкового механізму.  

13. Висвітліть особливості податкового регулювання як елементу податкового 

механізму.  

14. Переваги та недоліки ПДВ.  

15. Назвіть, які операції не є об’єктом оподаткування ПДВ.  

16. Сформулюйте, що є об’єктом оподаткування акцизним податком.  

17. Дайте визначення мита.  

18. В чому полягають сутність і призначення податку на прибуток.  

19. Об’єкти оподаткування податком на прибуток.  

20. Платники ПДФО, визначення об’єкту оподаткування.  

21. Охарактеризуйте механізм сплати військового збору.  

22. Сформулюйте призначення та порядок обліку єдиного соціального внеску.  

23. В чому полягає сутність місцевих податків і зборів, їх склад.  

24. Назвіть принципи місцевого оподаткування.  

25. Охарактеризуйте групи платників єдиного податку.  

26. Наведіть структуру природно-ресурсних платежів.  

27. Платники, ставка та порядок обчислення екологічного податку.  

28. Способи законного зменшення податкових платежів.  

29. Наведіть приклад податкової оптимізації.  

30. Дайте визначення поняттю «ухилення від сплати податків».  

31. Визначте сутність податкового навантаження на макро- та мікрорівні.  

32. Назвіть показники для визначення податкового навантаження на рівні 

підприємства і держави.  

33. Окресліть ключові проблеми податкової системи України. 

34. Проблемні питання формування та відображення в обліку об’єктів 

оподаткування. 

35. Проблемні питання формування показників для розрахунку податкових 

платежів та відображення їх в обліку. 

36. Проблемні питання обліку платників податків. 

37. Дайте визначення поняттю «адміністрування податків і зборів» як правової 

категорії.  

38. Які проблеми існують сьогодні на шляху ефективного адміністрування в 

податковій сфері?  

39. Назвіть елементи системи адміністрування податків (зборів) та надайте їх 

характеристику.  

40. Яка функція належить до основних функцій органів державної фіскальної 

служби?  

41. Назвіть принципи побудови системи адміністрування податків і зборів.  
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42. Які методи використовуються при контрольних заходах у процесі 

адміністрування податків і зборів?  

43. Визначте основні етапи та форми проведення контрольних дій 

адміністраторами податків та зборів (обов’язкових платежів).  

44. Визначте склад та структуру Державної фіскальної служби України.  

45. Дайте визначення поняттю «адміністрування податків і зборів» як 

економічної категорії.  

46. Наведіть приклад становлення системи адміністрування в інших країнах 

світу. 

47. Якими правовими актами в Україні регламентовано порядок реєстрації 

платників податків у контролюючих органах?  

48. Яка мета реєстрації платників податків у контролюючих органах?  

49. Що таке облікова справа платника податків?  

50. Яким чином формується реєстраційний (обліковий) номер платника 

податків?  

51. Яка процедура взяття на облік юридичних осіб та їх відокремлених 

підрозділів?  

52. За яким принципом здійснюється облік платників податків та в якому 

порядку?  

53. Де містяться дані про облік юридичних осіб та їх відокремлених підрозділяв?  

54. Який порядок взяття на облік фізичних осіб-підприємців та чим він 

відрізняється від порядку взяття на облік юридичних осіб?  

55. Який порядок обліку договорів про спільну діяльність?  

56. У чому полягають відмінності у взятті на облік осіб, що проводять незалежну 

професійну діяльність?  

57. Який порядок внесення змін до облікових даних платників податків?  

58. У яких випадках платника податку знімають з обліку в контролюючих 

органах?  

59. Яка процедура зняття з обліку платників податків та яким чином відбувається 

її документальне оформлення?  

60. Що так Єдиний державний реєстраційний веб-портал юридичних та фізичних 

осіб-підприємців та які дані містяться на ньому?  

61. Чи діє безоплатний та вільний доступ до Єдиного державного реєстраційного 

веб-порталу юридичних та фізичних осіб-підприємців? 

 

 

6.7.  Методичне забезпечення 

Методичне забезпечення вивчення навчальної дисципліни здійснюється 

викладачами на базі власних розробок або наявних методичних розробок в системі 

Інтернет з оприлюдненням адрес про їх розміщення для ознайомлення студентів. 

 

 

6.8. Система контролю 

Контроль знань студентів з навчальної дисципліни здійснюється в усній  і 

письмовій формі за допомогою системи контрольних заходів:  

1) контроль знань за темою (окремою або декількома компетентностями); 

2) модульний контроль знань за розділом навчальної дисципліни (сукупністю 

окремих компетентностей); 
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3) підсумковий семестровий контроль знань за навчальною дисципліною або 

навчальним заходом (компентності навчальної дисципліни,  заходу). 

Контрольне завдання за змістовним модулем знань (тема, розділ, навчальна 

дисципліна) включає теоретичну частину (тестові завдання) і практичну частину 

(розрахункові задачі).  

Контроль роботи студенів для зарахування змістовних модулів знань 

проводиться за такими видами робіт: 

 наявність лекційного матеріалу – шляхом перегляду конспектів; 

 робота на практичних заняттях – шляхом усного опитування і перевірки 

виконаних практичних завдань; 

 підготовка та презентація рефератів; 

 підготовка результатів наукових досліджень. 

Усі форми контролю включені до 100-бальної шкали оцінювання. 

Оцінювання результатів поточної роботи (лекційної підготовки, завдань, що 

виконуються на практичних заняттях, результати самостійної роботи студентів) 

проводиться за такими критеріями: 

1. Розрахункові завдання (у % від кількості балів, виділених на завдання із 

заокругленням до цілого числа): 

 0 % – завдання не виконано; 

 40 % – завдання виконано частково та містить суттєві помилки методичного 

або розрахункового характеру; 

 60 % – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у 

розрахунках або в методиці; 

 80 % – завдання виконано повістю і вчасно, проте містить окремі несуттєві 

недоліки (висновки, оформлення тощо); 

 100 % – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

2. Ситуаційні вправи, конкретні ситуації та інші завдання творчого характеру 

(у % від кількості балів, виділених на завдання із заокругленням до цілого числа): 

 0 % – завдання не виконано; 

 40 % – завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не 

конкретні, звіт підготовлено недбало; 

 60 % – завдання виконано повністю, висновки містить окремі недоліки, 

судження студента не достатньо аргументовані, звіт підготовлено з незначним 

відхиленням від вимог; 

 80 % – завдання виконано повістю і вчасно, проте містить суттєві недоліки  

не системного характеру; 

 100 % – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
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6.9. Оцінювання навчання 

Розподіл балів в системі контрольних заходів з вивчення навчальної дисципліни 

за окремими темами, розділами і  семестровим підсумком наведений в таблиці. 

Форми 

контролю 

Змістовні модулі Теми 
Розподіл балів, 

min max 

І 

1 5 9 

2 5 9 

3 5 9 

4 5 9 

5 5 9 

Разом 25 45 

ІІІ 

1 6 9 

2 5 9 

3 6 9 

4 6 9 

5 6 10 

6 6 9 

Разом 35 55 

Всього 60 100 

Підсумковий І, ІІ, ІІІ Тестові завдання 40 х 

За навчальну дисципліну 100 100 

 

На підставі загальної суми балів за всі форми навчальної діяльності 

здійснюється оцінювання знань студента відповідно з оцінкою ECTS та національною 

шкалою.  

 

 

6.10. Контрольні завдання (тести, задачі) для оцінювання знань студентів 

за окремими темами, модулями та підсумками роботи за навчальною 

дисципліною 

6.10.1. Контрольні завдання для оцінювання компетентностей студентів за 

навчальною дисципліною 

Для оцінювання знань студентів за навчальною дисципліною відповідальні 

викладачі формують банк фахових завдань (тестів, задач та інших контрольних 

інструментів), які оприлюднюють та знайомлять студентів на початку вивчення курсу. 

Розробленні завдання використовуються для формування окремих тестів для 

проведення контрольних заходів із студентами з оцінювання знань за:  

1) темами (окремою або декількома компетентностями); 

2) розділами навчальної дисципліни (сукупністю окремих компетентностей); 

4)  семестровим підсумком результатів вивчення навчальної дисципліни або 

навчальним заходом (компентності навчальної дисципліни,  заходу). 

 

 

6.10.2. Контрольні завдання для оцінювання окремих тем модулів 

Контрольні завдання формуються виходячи із змісту окремих тем навчальної 

дисципліни за варіативним принципом (2 і більше варіантів) з кількістю тестів від 10 

до 20.  
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6.10.3. Модульні завдання за рівнями складності для одержання 

додаткових балів за підсумками тем модуля  

Контрольні завдання формуються виходячи із змісту окремих модулів 

навчальної дисципліни за варіативним принципом (2 і більше варіантів) з кількістю 

тестів від 10 до 20. Ці завдання використовуються для оцінювання знань студентів, які 

бажають поліпшити кількість балів одержаних під час контрольних заходів щодо 

вивчення окремих тем модуля за умови що студент має за кожною темою мінімальну 

кількість балів. 

Контрольні завдання мають диференціацію за рівнями складності в залежності 

від кількості балів на які студент бажає поліпшити свої знання в порівнянні з 

одержаними балами при оцінюванні окремих тем модуля. 

 

 

6.10.4. Підсумкові (семестрові) завдання за рівнями складності для одержання 

додаткових балів за підсумками модульного контролю 

Контрольні завдання формуються виходячи із змісту навчальної дисципліни за 

варіативним принципом (2 і більше варіантів) з кількістю тестів від 10 до 20. Ці 

завдання використовуються для оцінювання знань студентів, які бажають поліпшити 

кількість балів одержаних під час контрольних заходів щодо вивчення окремих 

модулів за умови що студент має за кожним модулем мінімальну кількість балів і в 

цілому не менше 60 балів.  

На контрольних заходах студент має можливість набрати не більше 40 балів. 

Контрольні завдання мають диференціацію за рівнями складності в залежності від 

кількості балів на які студент бажає поліпшити свої знання в порівнянні з одержаними 

балами при оцінюванні окремих тем модуля. Для цього виділяють окремі контрольні 

завдання щодо надання студенту  можливості поліпшити результат модульного 

контролю: з достатнього (60-63 бали) до задовільного (64-74); з  задовільного (64-74) 

до доброго (75-81); з доброго (75-81) до дуже доброго (82-89) та з дуже доброго (82-

89) до відмінного (90-100). 

Кожне підсумкове підвищення балів здійснюється за окремим контрольним 

завданням різної складності та здійснюється послідовно. При підсумковому контролі 

знань рівень одержаних балів за модульним контролем не погіршується. 
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https://www.nssmc.gov.ua/ 

33. Податкова служба України – http://sfs.gov.ua/ 

 

 

для оцінювання знань студентів за окремими темами навчальних модулів та 

одержання додаткових балів за підсумками вивчення тем модулів і підсумкового 

модульного контролю 

Модуль І. Облік об’єктів оподаткування 

Тема 1. Облік доходів та прибутку як об’єктів оподаткування 

1. Розрахувати прибуток з метою оподаткування 

2. Розрахувати доходи фізичних осіб з метою оподаткування 

3. Здійснити розрахунки податкових зобов’язань з ПДВ 

4. Здійснити розрахунки податкового кредиту з ПДВ 

5. Розрахувати об’єкти акцизного податку 

6. Система рахунків для обліку прибутку з метою оподаткування 

7. Система рахунків для обліку доходів фізичних осіб з метою оподаткування 

8. Система рахунків для обліку розрахунків податкових зобов’язань з ПДВ 

9. Система рахунків для обліку розрахунків податкового кредиту з ПДВ 

10. Система рахунків для обліку об’єктів акцизного податку 

Тема 2. Облік майнових та природних ресурсів як об’єктів оподаткування 

1. Розрахувати викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин 

стаціонарними джерелами забруднення з метою оподаткування 

2. Розрахувати скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти з метою 

оподаткування 

3. Розрахувати розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях 

чи на об’єктах з метою оподаткування 

4. Розрахувати обсяг корисних копалин пов’язаних з видобуванням з метою 

оподаткування 

5. Розрахувати обсяг корисних копалин не пов’язаних з видобуванням з метою 

оподаткування 

6. Розрахувати обсяг спеціального використання води з метою оподаткування 

7. Розрахувати обсяг спеціального використання лісових ресурсів з метою 

оподаткування 

8. Розрахувати обсяг майна з метою оподаткування 

9. Розрахувати обсяг об’єктів оподаткування платників єдиного податку 

10. Облік викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними 

джерелами забруднення з метою оподаткування 

11. Система рахунків для обліку природних ресурсів 

12. Система рахунків для обліку лісових ресурсів з метою оподаткування 

13. Система рахунків для обліку майна з метою оподаткування 

14. Система рахунків для обліку об’єктів оподаткування платників єдиного 

податку 

Тема 3 Нарахування податків з доходів та прибутку та їх облікове 

відображення  

1. Розрахувати податку на прибуток  

2. Розрахувати податок на доходи фізичних осіб  

3. Розрахувати податкові зобов’язання з ПДВ  

4. Розрахувати податковий кредит з ПДВ  

https://www.nssmc.gov.ua/
http://sfs.gov.ua/
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5. Розрахувати акцизний податок  

6. Облікове відображення податку на прибуток  

7. Облікове відображення податку на доходи фізичних осіб  

8. Облікове відображення податкових зобов’язань з ПДВ  

9. Облікове відображення податкового кредиту з ПДВ  

10. Облікове відображення акцизного податку  

Тема 4. Розрахунки податкових платежів за природні ресурси та організація їх 

обліку  

1. Розрахувати податок за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин 

стаціонарними джерелами забруднення  

2. Розрахувати податок за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти  

3. Розрахувати податок за розміщення відходів у спеціально відведених для 

цього місцях чи на об’єктах  

4. Розрахувати податок пов’язаного з видобуванням корисних копалин  

5. Розрахувати податок не пов’язаного з видобуванням корисних копалин  

6. Розрахувати податок за спеціальне використання води  

7. Облікове відображення податку за викиди в атмосферне повітря 

забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення  

8. Облікове відображення податку за скиди забруднюючих речовин у водні 

об’єкти  

9. Облікове відображення податку за розміщення відходів у спеціально 

відведених для цього місцях чи на об’єктах  

10. Облікове відображення податку пов’язаного з видобуванням корисних 

копалин  

11. Облікове відображення податку не пов’язаного з видобуванням корисних 

копалин  

12. Облікове відображення податку за спеціальне використання води  

Тема 5. Розрахунки податкових платежів з майнових ресурсів та організація їх 

обліку 

1. Розрахувати податок за спеціальне використання лісових ресурсів  

2. Розрахувати податок на майно  

3. Облікове відображення податку за спеціальне використання лісових ресурсів  

4. Облікове відображення податку на майно  

5. Розрахувати податок суб'єктів господарювання, які застосовують спрощену 

систему оподаткування, обліку та звітності за 1 групою платників єдиного податку 

6. Розрахувати податок суб'єктів господарювання, які застосовують спрощену 

систему оподаткування, обліку та звітності за 2 групою платників єдиного податку 

7. Розрахувати податок суб'єктів господарювання, які застосовують спрощену 

систему оподаткування, обліку та звітності за 3 групою платників єдиного податку 

8. Розрахувати податок суб'єктів господарювання, які застосовують спрощену 

систему оподаткування, обліку та звітності за 4 групою платників єдиного податку 

9. Облікове відображення податку суб'єктів господарювання, які застосовують 

спрощену систему оподаткування, обліку та звітності за 1 групою платників єдиного 

податку 

10. Облікове відображення податку суб'єктів господарювання, які застосовують 

спрощену систему оподаткування, обліку та звітності за 2 групою платників єдиного 

податку 

11. Облікове відображення податку суб'єктів господарювання, які застосовують 
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спрощену систему оподаткування, обліку та звітності за 3 групою платників єдиного 

податку 

12. Облікове відображення податку суб'єктів господарювання, які застосовують 

спрощену систему оподаткування, обліку та звітності за 4 групою платників єдиного 

податку 

Модуль ІІ. Адміністрування податків 

Тема 6. Загальні підходи до адміністрування податків та податкова звітність  

1. Сфера застосування положень про адміністрування податків.  

2. Контролюючі органи та органи стягнення.   

3. Листування платників податків та контролюючих органів.   

4. Електронний кабінет.   

5. Умови повернення помилково та/або надміру сплачених грошових 

зобов'язань та пені.   

6. Вимоги до підтвердження даних, визначених у податковій звітності, а також 

документального підтвердження виконання вимог податкового та іншого 

законодавства, контроль за виконанням якого покладено на контролюючі органи.   

7. Податкова адреса.   

8. Податкова декларація (розрахунок).  

9. Особи, які несуть відповідальність за складення податкової звітності.   

10. Складення податкової декларації.   

11. Подання податкової декларації до контролюючих органів.   

12. Внесення змін до податкової звітності.   

13. Подання відомостей про суми виплачених доходів платникам податків - 

фізичним особам. 

Тема 7. Визначення податкових зобов’язань, податкові консультації та 

податковий контроль  

1. Визначення сум податкових та грошових зобов'язань.   

2. Скасування рішень контролюючих органів.   

3. Оскарження рішень контролюючих органів.   

4. Строки сплати податкового зобов'язання.  

5. Податкове повідомлення-рішення.   

6. Податкова вимога.   

7. Відкликання податкового повідомлення-рішення і податкової вимоги.   

8. Податкова консультація.   

9. Наслідки застосування податкових консультацій.   

10. Визначення податкового контролю та повноваження органів державної 

влади щодо його здійснення.  

11. Способи здійснення податкового контролю. 

Тема 8. Облік платників податків 

1. Формування облікової справи платників податків у контролюючому органі 

2. Порядок визначення податкового номера платників податків 

3. Порядок взяття на облік платників податків 

4. Порядок взяття на облік за основним місцем обліку платників податків – 

юридичних осіб 

5. Документи, що подаються для взяття на облік платників податків, та порядок 

їх подання 

6. Взяття на облік за основним місцем обліку самозайнятих осіб 

7. Порядок взяття на облік за не основним місцем обліку платників податку 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1076
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1077
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1080
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1091
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n13764
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1100
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1100
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1136
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1144
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1168
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1174
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1206
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1258
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1274
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1274
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1297
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1313
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1321
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1370
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1398
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1419
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1431
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1278
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1289
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1446
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1446
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1452
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8. Порядок внесення змін до облікових даних платників податку 

9. Переведення платника податків на обслуговування з одного контролюючого 

органу до іншого 

10. Порядок зняття з обліку платників податків у контролюючих органах 

11. Облік платників податків у контролюючих органах 

12. Оприлюднення даних про взяття на облік платників податків 

13. Порядок повідомлення платника податків про об’єкти оподаткування 

контролюючим органам 

14. Порядок взяття на облік та реєстрації постійного представництва 

нерезидентам платником податку на прибуток 

Тема 9. Перевірки та їх інформаційно-аналітичне забезпечення  

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.   

6. Порядок проведення фактичної перевірки.   

7. Умови та порядок допуску посадових осіб контролюючих органів до 

проведення документальних виїзних та фактичних перевірок.   

8. Строки проведення виїзних перевірок.   

9. Матеріали, які є підставами для висновків під час проведення перевірок.   

10. Проведення експертизи під час здійснення податкового контролю 

контролюючими органами.  

11. Надання платниками податків документів.   

12. Оформлення результатів перевірок.  

13. Визначення інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності 

контролюючого органу.   

14. Збір податкової інформації.  

15. Отримання податкової інформації контролюючими органами.   

16. Обробка та використання податкової інформації. 

Тема 10. Погашення податкового боргу платників податків 

1. Джерела сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу 

платника податків.   

2. Зміст податкової застави.   

3. Виникнення права податкової застави.   

4. Податковий пріоритет.   

5. Податковий керуючий.   

6. Узгодження операцій із заставленим майном.   

7. Припинення податкової застави.  

8. Адміністративний арешт майна.   

9. Продаж майна, що перебуває у податковій заставі.  

10. Погашення податкового боргу державних підприємств, які не підлягають 

приватизації, та комунальних підприємств.  

11. Погашення грошових зобов'язань або податкового боргу в разі ліквідації 

платника податків, не пов'язаної з банкрутством.  

12. Порядок виконання грошових зобов’язань та/або погашення податкового 

боргу фізичної особи (у тому числі фізичної особи - підприємця, фізичної особи, яка 

провадить незалежну професійну діяльність) у разі її смерті або визнання безвісно 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1752
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1753
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1768
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1773
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1788
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1819
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1825
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1847
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1847
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1865
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1892
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1900
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1900
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1913
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1931
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1685
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1685
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1687
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1715
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1747
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1970
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1970
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1997
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2001
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2030
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2032
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2039
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2045
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2058
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2123
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2160
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2160
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2180
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2180


 
34 

відсутньою чи недієздатною, а також малолітньої/неповнолітньої особи.   

13. Розстрочення та відстрочення грошових зобов'язань або податкового боргу 

платника податків.   

14. Списання безнадійного податкового боргу.   

15. Строки давності та їх застосування 

Тема 11. Відповідальність при адмініструванні податків 

1. Загальні положення до визначення відповідальності.   

2. Особи, які притягаються до відповідальності за вчинення правопорушень.   

3. Види відповідальності за порушення законів з питань оподаткування та 

іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі 

органи.   

4. Загальні умови притягнення до фінансової відповідальності.  

5. Штрафні (фінансові) санкції (штрафи).   

6. Строки давності для застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів).  

7. Застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) у разі вчинення 

кількох порушень.   

8. Рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів).   

9. Порушення встановленого порядку взяття на облік (реєстрації) у 

контролюючих органах.   

10. Порушення строку та порядку подання інформації про відкриття або 

закриття банківських рахунків, звіту про підзвітні рахунки.   

11. Порушення платником податків порядку подання інформації про фізичних 

осіб - платників податків.   

12. Порушення порядку подання інформації контролюючим органам про угоди 

щодо оренди об'єктів нерухомості.   

13. Неподання або несвоєчасне подання податкової звітності або невиконання 

вимог щодо внесення змін до податкової звітності.   

14. Порушення строків реєстрації податкової накладної та/або розрахунку 

коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних та допущення помилок при 

зазначенні обов’язкових реквізитів податкової накладної.  

15. Порушення порядку реєстрації акцизних накладних та розрахунків 

коригування до таких акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних накладних.  

16. Порушення встановлених законодавством строків зберігання документів з 

питань обчислення і сплати податків та зборів, а також документів, пов'язаних із 

виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено 

на контролюючі органи.  

17. Порушення правил застосування спрощеної системи оподаткування 

фізичною особою - підприємцем.  

18. Штрафні (фінансові) санкції (штрафи) у разі визначення контролюючим 

органом суми податкового зобов'язання.  

19. Порушення вимог до договорів довгострокового страхування життя чи 

договорів страхування в межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема, 

страхування додаткової пенсії. 

20. Відчуження майна, яке перебуває у податковій заставі, без згоди 

контролюючого органу.  

21. Порушення правил сплати (перерахування) податків.  

22. Порушення правил нарахування, утримання та сплати (перерахування) 

податків у джерела виплати.  
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23. Неподання або подання з порушенням строку банками чи іншими 

фінансовими установами податкової інформації контролюючим органам.  

24. Порушення правил обліку, виробництва та обігу пального або спирту 

етилового на акцизних складах.   

25. Пеня.  

26. Зупинення строків нарахування пені.  

27. Порядок сплати пені, нарахованої за невиконання податкового зобов'язання.  

28. Порядок нарахування пені у разі порушення умов, за яких надавалося 

звільнення (умовне звільнення) від оподаткування при ввезенні.  

29. Порядок застосування міжнародного договору України про уникнення 

подвійного оподаткування стосовно повного або часткового звільнення від 

оподаткування доходів нерезидентів із джерелом їх походження з України.  

30. Порядок надання допомоги у стягненні податкового боргу в міжнародних 

правовідносинах.  

31. Узгодження суми податкового боргу в міжнародних правовідносинах.  

32. Відкликання податкових повідомлень в міжнародних правовідносинах або 

податкових вимог.  

33. Заходи щодо стягнення суми податкового боргу в міжнародних 

правовідносинах.  

34. Нарахування пені та штрафних санкцій на суму податкового боргу в 

міжнародних правовідносинах.  

35. Порядок проведення процедури взаємного узгодження. 
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