
Фінансове регулювання економіки 

 

136 

Тема № 7. Податковий менеджмент 
 

План лекції: 

7.1. Теоретичні аспекти податкового менеджменту. 

7.2. Види перевірок та порядок їх проведення. 

7.3. Адміністрування загальнодержавних податків і зборів. 

7.4. Адміністрування місцевих податків і зборів. 

 

 

 

7.1. Теоретичні аспекти податкового менеджменту 
 

Податковий менеджмент необхідно розглядати у трьох аспектах: 

1) як систему управління податками; 

2) як визначену категорію людей, соціальний прошарок тих, хто 

здійснює роботу з управління податками; 

3) як форму підприємництва (корпоративний та персональний 

податковий менеджмент). 

На макрорівні метою податкового менеджменту є формування та 

забезпечення функціонування ефективної податкової політики 

держави або забезпечення доходної частини бюджету та впливу 

податків на розвиток підприємництва та соціальної сфери. 

На мікрорівні метою податкового менеджменту є своєчасне та 

повне виконання зобов’язань платника податків відповідно до чинного 

законодавства за умов найбільш повного використання податкових 

стимулів (вигод, пільг і т. д.), які забезпечують зростання 

підприємницького прибутку. 

Державний податковий менеджмент – це система державного 

управління оподаткуванням, до складу якої входять законодавчі та 

адміністративні органи. Ця система включає сукупність норм та 

правил, які регламентують податкові дії, а також відповідальність за 

порушення податкового законодавства. 

Суб’єктом державного податкового менеджменту є держава в 

особі уповноважених органів. 

Об’єктом державного податкового менеджменту є податкова 

система держави. 

Предметом теорії податкового менеджменту є загальні законо-

мірності виникнення, функціонування і розвитку управління процесом 

оподаткування, його сутність, особливості суб’єктів та об’єктів 

управлінської діяльності у вказаній сфері, а також особливості 

податкових механізмів управлінського впливу. 
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Основними завданнями державного податкового менеджменту є: 

1) забезпечення мобілізації грошових надходжень для виконання 

дохідної частини бюджетів; 

2) прогнозування обсягів податкових надходжень на перспективу 

на основі прогнозних розрахунків росту доходів підприємств, галузей 

економіки; 

3) розробка нових концепцій оподаткування, які сприяють розвитку 

бізнесу без шкоди для державних соціальних програм. 

Основними складовими державного податкового менеджменту є: 

податкове прогнозування та планування, податкове регулювання та 

податковий контроль. 

Податкове прогнозування та планування складається з таких 

складових як визначення обсягу податкових надходжень; оцінка 

господарсько-відтворювальних операцій за звітний період; оцінка 

перспектив господарського розвитку та нормативне оформлення 

податкової роботи. 

Податкове регулювання передбачає сукупність заходів непрямого 

впливу держави на розвиток виробництва шляхом зміни норм 

вилучення коштів до бюджету, у результаті чого змінюється 

оподаткування. 

Податковий контроль – це контроль за правильністю обчислення, 

повнотою та своєчасністю надходження податків, зборів та 

обов’язкових платежів до бюджету та позабюджетних фондів від 

юридичних та фізичних осіб. 

Податковий менеджмент передбачає: 

1) встановлення та оцінку планових, фактично виконаних і 

прогнозованих обсягів податкових зобов’язань суб’єктів податкових 

правовідносин; 

2) прийняття науково-обґрунтованих важелів поточного втручання 

в хід виконання бюджетів держави стимулюючого характеру; 

3) санкційні міри впливу з боку держави при порушенні норм 

податкового законодавства. 

Складовими податкового менеджменту є: податки та збори до 

державних цільових фондів, платники податків і зборів, органи 

адміністрування та контролю податків і зборів, порядок податкового 

адміністрування і контролю. 

До уповноважених органів у сфері податкового менеджменту 

можна віднести: 
1) органи, уповноважені ухвалювати нормативно-правові акти у 

сфері оподаткування: Верховна Рада України (закони), підзаконні акти – 

Верховна Рада України (постанови), Президент України (укази і 
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розпорядження), Кабінет Міністрів України (постанови, порядок, 

розпорядження), органи місцевого самоврядування (положення та 

рішення), Національний банк України (постанови), міністерства і 

відомства, місцеві державні адміністрації (положення, накази, порядок 

тощо); 

2) органи, які беруть участь у розробці нормативно-правових актів 

у сфері оподаткування: президент, депутати Верховної Ради, Кабінет 

Міністрів України, Національний банк України, міністерства і 

відомства та ін. До складу цих органів слід також віднести допоміжних 

суб’єктів, які проводять дослідження у податковій сфері з метою 

внесення змін до нормативно-правових актів (Національна академія 

наук, науково-дослідні інститути, Державна податкова адміністрація 

України, незалежні експерти та ін.); 

3) органи, які надають роз’яснення у сфері податкового 

законодавства (податкові органи, митні органи, органи Пенсійного 

фонду України). 

Уповноважені органи, виходячи з результатів аналізу сучасного 

стану економіки та потреб суспільства, беруть участь у розробці 

концепції розвитку податкової політики держави і на цій основі 

висувають пропозиції щодо внесення змін до чинного податкового 

законодавства. 

 

 

7.2. Види перевірок та порядок їх проведення 
 

Органи державної податкової служби мають право проводити 

камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або 

невиїзні) та фактичні перевірки. 

Камеральною є перевірка, яка проводиться у приміщенні органу 

державної податкової служби виключно на підставі даних, зазначених 

у податкових деклараціях (розрахунках) платника податків. 

Камеральна перевірка проводиться без будь-якого спеціального 

рішення керівника податкової та направлення на її проведення, без 

присутності платника. Їй підлягає вся податкова звітність суцільним 

порядком. 

Податковий інспектор перевіряє: 

 повноту і своєчасність подання звіту, податкових декларацій та 

розрахунків; 

 дотримання вимог щодо порядку заповнення поданих 

документів; 

 правильність звітних даних; 
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 відповідність даних, що використовуються для складання 

розрахунків, даним, відображеним у звітності; 

 правильність арифметичних підрахунків та визначення сум і 

термінів сплати або повернення з бюджету належних сум. 

Документальною перевіркою вважається така перевірка, 

предметом якої є своєчасність, достовірність, повнота нарахування та 

сплати усіх податків та зборів, а також дотримання валютного та 

іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на 

контролюючі органи. 

Документальна перевірка проводиться на підставі податкових 

декларацій (розрахунків), фінансової, статистичної та іншої звітності, 

регістрів податкового та бухгалтерського обліку, первинних 

документів, які використовуються в бухгалтерському та податковому 

обліку і пов’язані з нарахуванням і сплатою податків та зборів, 

виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням 

якого покладено на органи державної податкової служби. 

Документальна планова перевірка повинна бути передбачена у 

плані-графіку проведення планових документальних перевірок. 

Платники податків з незначним ступенем ризику щодо несплати 

податків та зборів включаються до плану-графіка проведення 

документальних планових перевірок не частіше ніж раз на три 

календарних роки, середнім – не частіше ніж раз на два календарних 

роки, високим – не частіше одного разу на календарний рік. 

Про проведення документальної планової перевірки оформлюється 

наказ керівником органу державної податкової служби. 

Право на проведення документальної планової перевірки платника 

податків надається лише у випадку, коли йому не пізніше ніж за 10 

календарних днів до дня проведення зазначеної перевірки вручено під 

розписку або надіслано рекомендованим листом з повідомленням про 

вручення копію наказу про проведення документальної планової 

перевірки та письмове повідомлення із зазначенням дати початку 

проведення такої перевірки. 

Документальна позапланова виїзна перевірка здійснюється за 

наявності хоча б однієї з таких обставин: 

 за наслідками перевірок інших платників податків або 

отримання податкової інформації виявлено факти, що свідчать про 

можливі порушення платником податків законодавства, контроль за 

дотриманням якого покладено на податкові органи, якщо платник 

податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на 

обов’язковий письмовий запит органу державної податкової служби 

протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту; 
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 платником не подано в строк податкову декларацію або 

розрахунки; 

 платником подано податковому органу уточнюючий розрахунок 

з відповідного податку за період, який перевірявся органом державної 

податкової служби; 

 у податкових деклараціях виявлено недостовірність даних, якщо 

платник не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на 

письмовий запит податкового органу протягом десяти робочих днів з 

дня отримання запиту; 

 платником подано заперечення до акта перевірки або скаргу на 

прийняте за її результатами податкове повідомлення-рішення, в яких 

вимагається повний або частковий перегляд результатів відповідної 

перевірки або скасування прийнятого за її результатами податкового 

повідомлення-рішення у разі, коли платник податків посилається на 

обставини, що не були досліджені під час перевірки, та об’єктивний їх 

розгляд неможливий без проведення перевірки. Така перевірка 

проводиться виключно з питань, що стали предметом оскарження; 

 розпочато процедуру реорганізації юридичної особи (крім 

перетворення), припинення юридичної особи або підприємницької 

діяльності фізичної особи – підприємця, порушено провадження у 

справі про визнання банкрутом платника податків або подано заяву 

про зняття з обліку платника податків; 

 щодо платника податку подано скаргу про ненадання таким 

платником податків податкової накладної покупцю або про порушення 

правил заповнення податкової накладної у разі ненадання таким 

платником податків пояснень та документального підтвердження на 

письмовий запит податкового органу протягом десяти робочих днів; 

 отримано постанову суду про призначення перевірки або 

постанову органу дізнання, слідчого, прокурора, винесену ними 

відповідно до закону у кримінальних справах; 

 податковим органом вищого рівня здійснено перевірку 

документів обов’язкової звітності платника або матеріалів 

документальної перевірки, проведеної контролюючим органом 

нижчого рівня, і виявлено невідповідність висновків акта перевірки 

вимогам законодавства або неповне з’ясування під час перевірки 

питань, що повинні бути з’ясовані під час перевірки для винесення 

об’єктивного висновку щодо дотримання платником податків вимог 

законодавства; 

 у разі отримання інформації про ухилення податковим агентом 

від оподаткування виплаченої (нарахованої) найманим особам (у тому 
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числі без документального оформлення) заробітної плати, пасивних 

доходів, додаткових благ, інших виплат та відшкодувань, що 

підлягають оподаткуванню, у тому числі внаслідок неукладення 

платником податків трудових договорів з найманими особами згідно із 

законом, а також здійснення особою господарської діяльності без 

державної реєстрації. Така перевірка проводиться виключно з питань, 

що стали підставою для проведення такої перевірки. 

Тривалість документальних планових перевірок не повинна 

перевищувати 30 робочих днів для великих платників податків, щодо 

суб’єктів малого підприємництва – 10 робочих днів, інших платників 

податків – 20 робочих днів. 

Продовження строків проведення таких перевірок можливе за 

рішенням керівника податкового органу не більш як на 15 робочих 

днів для великих платників податків, щодо суб’єктів малого 

підприємництва – не більш як на 5 робочих днів, інших платників 

податків – не більш як на 10 робочих днів. 

Фактичною вважається перевірка, що здійснюється за місцем 

фактичного провадження платником податків діяльності, 

розташування господарських або інших об’єктів права власності 

такого платника. Така перевірка здійснюється органом державної 

податкової служби щодо дотримання порядку здійснення платниками 

податків розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності 

ліцензій, патентів, свідоцтв, у тому числі свідоцтв про державну 

реєстрацію, виробництва та обігу підакцизних товарів, дотримання 

роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, 

оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами). 

Фактична перевірка здійснюється без попередження платника 

податків (особи). 

Фактична перевірка може проводитися на підставі рішення 

керівника органу податкової служби, оформленого наказом, копія 

якого вручається платнику податків під розписку до початку 

проведення такої перевірки, та за наявності хоча б однієї з таких 

обставин: 

 у разі коли за результатами перевірок інших платників податків 

виявлено факти, які свідчать про можливі порушення платником 

податків законодавства щодо виробництва та обігу підакцизних 

товарів, здійснення платником податків розрахункових операцій, 

ведення касових операцій, наявності патентів, ліцензій, свідоцтв про 

державну реєстрацію та інших документів, контроль за наявністю яких 

покладено на органи державної податкової служби, та виникає 

необхідність перевірки таких фактів; 
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 у разі отримання в установленому законодавством порядку 

інформації від державних органів, яка свідчить про можливі 

порушення платником податків законодавства зокрема, щодо 

здійснення платниками податків розрахункових операцій, ведення 

касових операцій, наявності патентів, ліцензій, свідоцтв про державну 

реєстрацію та інших документів, контроль за наявністю яких 

покладено на органи державної податкової служби, виробництва та 

обігу підакцизних товарів; 

 письмового звернення покупця (споживача) про порушення 

платником податків порядку проведення розрахункових операцій, 

касових операцій, патентування або ліцензування; 

 неподання суб’єктом господарювання в установлений законом 

строк обов’язкової звітності про використання реєстраторів 

розрахункових операцій, розрахункових книжок та книг обліку 

розрахункових операцій, подання їх із нульовими показниками; 

 отримання інформації про порушення законодавства в частині 

виробництва, обліку, зберігання та транспортування спирту, 

алкогольних напоїв та тютюнових виробів та цільового використання 

спирту платниками податків; 

 у разі виявлення за результатами попередньої перевірки 

порушення законодавства з питань, що підлягають фактичній 

перевірці згідно її визначення; 

 у разі отримання в інформації про використання праці 

найманих осіб без належного оформлення трудових відносин та 

виплати роботодавцями доходів у вигляді заробітної плати без сплати 

податків до бюджету, а також здійснення фізичною особою 

підприємницької діяльності без державної реєстрації. 

Фактична перевірка, що здійснюється за результатами попередньої 

перевірки, може бути проведена одноразово протягом 12 місяців з 

дати складання акта попередньої перевірки. 

Перед початком фактичної перевірки, з питань дотримання порядку 

здійснення розрахункових операцій та ведення касових операцій, 

посадовими особами податкових органів може бути проведена 

контрольна розрахункова операція. 

Фактична перевірка проводиться двома і більше посадовими 

особами органу державної податкової служби у присутності посадових 

осіб платника та/або особи, що фактично здійснює розрахункові 

операції. 

Під час проведення перевірки посадовими особами, які здійснюють 

таку перевірку, може проводитися хронометраж господарських 

операцій. За результатами хронометражу складається довідка, яка 
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підписується посадовими особами органу державної податкової 

служби та посадовими особами платника податків та/або особами, що 

фактично здійснюють господарські операції. 

 

Умови та порядок допуску посадових осіб податкових органів до 

проведення документальних виїзних та фактичних перевірок 
Посадові особи податкового органу вправі приступити до 

проведення документальної виїзної перевірки за наявності підстав для 

її проведення, визначених цим Кодексом, і фактичної перевірки, яка 

проводиться з відповідних підстав та за умови пред’явлення 

направлення на проведення такої перевірки, в якому зазначаються дата 

видачі, найменування органу державної податкової служби, реквізити 

наказу про проведення відповідної перевірки, найменування та 

реквізити суб’єкта (об’єкта), перевірка якого проводиться (прізвище, 

ім’я, по батькові фізичної особи – платника податку, який 

перевіряється), мета, вид (планова або позапланова), підстави, дата 

початку та тривалість перевірки, посада та прізвище посадової 

(службової) особи, яка проводитиме перевірку. Направлення на 

перевірку у такому випадку є дійсним за наявності підпису керівника 

органу державної податкової служби або його заступника, що 

скріплений печаткою органу державної податкової служби. 

Непред’явлення платнику податків (його посадовим (службовим) 

особам або особам, які фактично проводять розрахункові операції) 

направлення на проведення перевірки або пред’явлення направлення, 

оформленого з порушенням вимог, установлених цим пунктом, є 

підставою для недопущення посадових (службових) осіб податкового 

органу до проведення документальної виїзної або фактичної перевірки. 

Відмова платника податків від допуску до перевірки на інших 

підставах не дозволяється. 

При пред’явленні направлення платнику податків такі особи 

розписуються у направленні із зазначенням свого прізвища, імені, по 

батькові, посади, дати і часу ознайомлення. У разі відмови розписатися 

посадовими (службовими) особами податкового органу складається 

акт, який засвідчує факт відмови. У такому випадку акт про відмову 

від підпису у направленні на перевірку є підставою для початку 

проведення такої перевірки. 

У разі відмови платника податків у допуску посадових (службових) 

осіб органу державної податкової служби до проведення перевірки 

складається акт, який засвідчує факт відмови. 
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Оформлення результатів перевірок 
Результати перевірок (крім камеральних) оформлюються у формі 

акта або довідки, які підписуються посадовими особами податкового 

органу та платниками. У разі встановлення під час перевірки порушень 

складається акт. Якщо такі порушення відсутні, складається довідка. 

Акт (довідка), складений за результатами перевірки та підписаний 

посадовими особами, які проводили перевірку надається платнику 

податків, який зобов’язаний його підписати. 

Строк складення акта (довідки) про результати перевірки не 

зараховується до строку проведення перевірки, встановленого цим 

Кодексом (з урахуванням його продовження). 

У разі незгоди платника податків з висновками акта такий платник 

зобов’язаний підписати такий акт перевірки із зауваженнями, які він 

має право надати разом з підписаним примірником акта або окремо. 

За результатами камеральної перевірки у разі встановлення 

порушень складається акт у двох примірниках, який підписується 

посадовими особами такого органу, які проводили перевірку, і після 

реєстрації в органі державної податкової служби вручається або 

надсилається для підписання протягом трьох робочих днів платнику 

податків. 

Акт (довідка) документальної виїзної перевірки складається у двох 

примірниках, підписується посадовими особами податкового органу, 

які проводили перевірку, та реєструється в органі державної 

податкової служби протягом п’яти робочих днів з дня закінчення 

перевірки (для платників податків, які мають філії та/або перебувають 

на консолідованій сплаті, –протягом 10 робочих днів). 

Акт (довідка) про результати фактичних перевірок складається у 

двох примірниках, підписується посадовими особами податкових 

органів, які проводили перевірку, реєструється не пізніше наступного 

робочого дня після закінчення перевірки. Акт (довідка) про результати 

зазначених перевірок підписується особою, яка здійснювала 

розрахункові операції, платником податків та його законними 

представниками (у разі наявності). 

 

 

7.3. Адміністрування загальнодержавних податків і зборів 
 

Адміністрування податків і зборів є однією з найважливіших ознак 

держави та необхідною умовою її існування. Адміністрування (від 

англ. «administration») означає управління, організація, виконання, 

здійснення, нагляд (контроль); у широкому розумінні, це – 
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організаційно-розпорядча діяльність керівників і органів управління, 

що здійснюється шляхом наказів і розпоряджень. Адміністрування 

процесів оподаткування об’єднує за допомогою однієї ідеї комплекс 

заходів, спрямованих на забезпечення виконання законодавчих та 

нормативно-правових актів. Об’єктом адміністрування є процес 

узгодження й погашення податкових зобов’язань платників податків. 

Метою адміністрування є забезпечення погашення податкових 

зобов’язань платників шляхом оптимального втручання в їхню 

господарську діяльність через застосування законодавчо встановлених 

механізмів і процедур. 

На сьогодні існує проблема щодо покращення адміністрування 

податків та зборів шляхом створення клімату довіри між органами 

державної податкової служби та бізнесу, а також створення ефективної 

системи консультаційного обслуговування платників податків. 

Основні моменти щодо адміністрування загальнодержавних 

податків та зборів закріплені в розділі II Податкового кодексу України. 

Зокрема, сказано, що органами стягнення є виключно органи 

державної податкової служби, які уповноважені здійснювати заходи 

щодо забезпечення погашення податкового боргу в межах своїх 

повноважень. 

Органи державної податкової служби при виконанні своїх 

службових обов’язків повинні листуватися з платником податків, 

шляхом розсилки їм податкових повідомлень. 

Для цілей оподаткування платник податків зобов’язаний вести 

облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням 

об’єктів оподаткування та податкових зобов’язань. 

Для розрахунку об’єкта оподаткування платник податку на 

прибуток повинен використовувати дані бухгалтерського обліку щодо 

доходів та витрат з врахуванням положень Податкового Кодексу. 

В Україні впроваджено автоматизовану систему «Єдине вікно 

подання електронної звітності» для надання послуг за допомогою 

мережі Інтернет в електронному вигляді звітності, обов’язковість 

подання якої встановлено законодавством, до міністерств, інших 

органів державної влади та фондів загальнообов’язкового державного 

страхування. 

Автоматизована система «Єдине вікно подання електронної 

звітності» повинна забезпечувати підтримку роботи засобів електронного 

цифрового підпису всіх акредитованих центрів сертифікації ключів, 

що працюють на ринку України відповідно до чинного законодавства. 

Опис форматів (стандартів), структура електронних документів, що 

забезпечує подання електронної звітності до автоматизованої системи 
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«Єдине вікно подання електронної звітності», повинні розміщуватися 

та підтримуватися в актуальному стані на безоплатній для 

користувачів основі на загальнодоступних інформаційних ресурсах 

Міністерства доходів і зборів України та тих органів державної влади. 

Автоматизована система «Єдине вікно подання електронної 

звітності» та всі її компоненти є державною власністю. 

 

 

7.4. Адміністрування місцевих податків і зборів 
 

Місцеві податки і збори в сукупності податків, що справляються в 

Україні, займають особливе місце. Їхня специфіка полягає в тому, що 

на відміну від загальнодержавних податків, чинним законодавством 

визначено тільки види місцевих податків і зборів, їхні граничні 

розміри, платників та порядок розрахунків. Конкретні ж види податків 

для кожної місцевості, їхні ставки, порядок сплати встановлюють і 

визначають органи місцевого самоврядування відповідно до переліку, 

встановленого законодавством. Вони ж мають право вводити, в межах 

своєї компетенції, пільгові податки і збори або звільняти від їх сплати 

певні категорії платників, а також надавати відстрочки та розстрочки 

по сплаті місцевих податків і зборів. 

Так, місцеві податки та збори є важливою складовою податкової 

системи держави. Їх роль, в умовах трансформації економіки України, 

полягає в тому, що держава, дбаючи про загальний розвиток 

суспільства, для свого функціонування повинна мати певні фінансові 

ресурси, які б забезпечували її діяльність на загальнодержавних та 

місцевих рівнях. 

Процес адміністрування місцевих податків і зборів містить такі 

основні складові частини: 

 організація обліку платників місцевих податків і зборів в 

органах Державної податкової служби є найважливішою функцією 

податкової служби, що створює передумови для здійснення контролю 

за правильністю обчислення, повнотою та своєчасністю перерахування 

місцевих податків і зборів до бюджетів. Дана процедура здійснюється 

з метою усунення можливості ухилення платників від сплати місцевих 

податків та зборів; 

 ведення оперативного обліку місцевих податків і зборів в 

органах Державної податкової служби полягає у виконанні таких 

основних завдань: 

 відкриття карток особових рахунків платників місцевих 

податків та зборів; 
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 відображення в особових рахунках платників інформації про 
нараховані суми місцевих податків та зборів, відстрочені, розстрочені 
та сплачені податкові зобов’язання, податковий борг та його 
погашення, переплати місцевих податків та зборів; 

 підведення підсумків в особових рахунках платників місцевих 
податків та зборів, їх перевірка та закриття; 

 формування за даними особових рахунків зведеної інформації в 
спеціальних реєстрах; 

 складання та подання вищестоящим податковим органам 
звітності про нарахування, надходження, податковий борг та 
переплату платників з місцевих податків та зборів до бюджету; 

 прогнозно-аналітична робота органів Державної податкової 
служби переслідує таку мету – розробка науково обґрунтованих 
засобів впливу через оподаткування місцевими податками та зборами 
на економічний стан як окремих підприємницьких структур, регіонів, 
так і держави в цілому, для збільшення податкових надходжень до 
бюджету; 

 організація справляння та контроль за правильністю 
нарахування, своєчасним та повним надходженням сум податків і 
зборів до бюджетів та державних цільових фондів; 

 проведення контрольно-перевірочної роботи та притягнення до 
відповідальності за порушення податкового законодавства. При цьому 
може здійснюватися як планова, так і позапланова виїзна перевірка, в 
результаті яких можуть застосовуватися такі види відповідальності (у 
разі виявлення порушень податкового законодавства): 
адміністративно-господарські санкції, адміністративна та кримінальна 
відповідальність; 

 стягнення податкового боргу та забезпечення надходжень до 
бюджету. Орган Державної податкової служби завжди дає можливість 
платнику самостійно сплатити суму податкового боргу. Але якщо 
платник не погашає свій борг в повному обсязі у визначені 
законодавством строки, то до такого платника застосовуються заходи 
примусового стягнення податкового боргу, які були перелічені вище. 

Отже, адміністрування місцевих податків та зборів можна 
розглядати як сукупність відносин між органами державної податкової 
служби та платниками місцевих податків та зборів щодо забезпечення 
своєчасної та повної сплати місцевих податків та зборів до бюджетів. 

Особливості місцевих податків і зборів: 

 впроваджуються лише на окремій територіальній одиниці; 

 обсяги платежів з місцевих податків і зборів повністю 
зараховуються до місцевих бюджетів; 
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 являють собою додаткову статтю доходів місцевих бюджетів; 

 впровадження місцевих податків і зборів здебільшого не є 

обов’язковим і знаходиться виключно у компетенції органів місцевого 

самоврядування; 

 порядок запровадження та стягнення місцевих податків та 

зборів встановлюється місцевими органами влади, які в певних межах 

можуть створювати власну податкову політику в регіоні та впливати 

на ділову активність господарюючих суб’єктів; 

 обсяги місцевих податків та зборів на сьогодні займають 

відносно невисоку питому вагу в доходній частині місцевих бюджетів: 

від 0,5 до 3,5 % залежно від місцевості. 

 

Підсумки теми 

1. Державний податковий менеджмент – це система державного 

управління оподаткуванням, до складу якої входять законодавчі та 

адміністративні органи. Ця система включає сукупність норм та 

правил, які регламентують податкові дії, а також відповідальність за 

порушення податкового законодавства. 

2. Предметом теорії податкового менеджменту є загальні 

закономірності виникнення, функціонування і розвитку управління 

процесом оподаткування, його сутність, особливості суб’єктів та 

об’єктів управлінської діяльності у вказаній сфері, а також особливості 

податкових механізмів управлінського впливу. 

3. Податкове регулювання передбачає сукупність заходів 

непрямого впливу держави на розвиток виробництва шляхом зміни 

норм вилучення коштів до бюджету, у результаті чого змінюється 

оподаткування. 

4. Податковий контроль – це контроль за правильністю обчислення, 

повнотою та своєчасністю надходження податків, зборів та 

обов’язкових платежів до бюджету та позабюджетних фондів від 

юридичних та фізичних осіб. 

5. Складовими податкового менеджменту є: податки та збори до 

державних цільових фондів, платники податків і зборів, органи 

адміністрування і контролю податків і зборів, порядок податкового 

адміністрування і контролю. 

6. Камеральною перевірка – це перевірка, яка проводиться у 

приміщенні органу державної податкової служби виключно на підставі 

даних, зазначених у податкових деклараціях (розрахунках) платника 

податків. 

7. Документальна перевірка – це перевірка, предметом якої є 

своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати усіх 
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податків та зборів, а також дотримання валютного та іншого 

законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на 

контролюючі органи. 

8. Фактична перевірка – це перевірка, що здійснюється за місцем 

фактичного провадження платником податків діяльності, розташування 

господарських або інших об’єктів права власності такого платника. 

 

Терміни і поняття для словника 

Державний податковий менеджмент 

Суб’єкти податкового менеджменту 

Об’єкти податкового менеджменту 

Податкове прогнозування 

Податкове регулювання 

Податковий контроль 

Камеральна перевірка 

Фактична перевірка 

 

 

Завдання для індивідуальної роботи 
 

Запитання та завдання для самоконтролю 

1. Що таке державний податковий менеджмент? 

2. Розкрийте основні завдання державного податкового менеджменту. 

3. Які складові податкового менеджменту? 

4. Що таке камеральна перевірка? 

5. Охарактеризуйте зміст документальної перевірки. 

6. Що таке фактична перевірка? 

7. Які умови та порядок допуску посадових осіб податкових органів 

до проведення документальних виїзних та фактичних перевірок? 

8. Як оформлюються результати проведення перевірок? 

9. У чому полягає сутність адміністрування загальнодержавних 

податків та зборів? 

10. Опишіть основні складові частини процесу адміністрування 

місцевих податків і зборів. 

 

Теми рефератів 

1. Сутність та завдання податкового менеджменту. 

2. Порядок проведення та види податкових перевірок. 

3. Етапи оцінювання податкового ризику. 

4. Специфіка адміністрування загальнодержавних податків і зборів. 

5. Специфіка адміністрування місцевих податків і зборів. 
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Тести 

1. Що є предметом дії податкового менеджменту? 

а) своєчасне та повне виконання зобов’язань платника податків у 

відповідності до чинного законодавства за умов найбільш 

повного використання податкових стимулів, які забезпечують 

зростання підприємницького прибутку; 

б) формування та забезпечення функціонування ефективної 

податкової політики держави або забезпечення доходної частини 

бюджету та впливу податків на розвиток підприємництва та 

соціальної сфери; 

в) прогнозування обсягів податкових надходжень на перспективу 

на основі прогнозних розрахунків росту доходів підприємств, 

галузей економіки; 

г) загальні закономірності виникнення, функціонування і розвитку 

управління процесом оподаткування, його сутність, особливості 

суб’єктів та об’єктів управлінської діяльності у вказаній сфері, а 

також особливості податкових механізмів управлінського впливу. 
 

2. Сукупність заходів непрямого впливу держави на розвиток 

виробництва шляхом зміни норм вилучення коштів до бюджету, 

внаслідок чого змінюється оподаткування, передбачає: 

а) податкове регулювання; 

б) податкове прогнозування та планування; 

в) податковий контроль; 

г) податковий менеджмент. 
 

3. Основними складовими податкового менеджменту вважають: 

а) процес законодавчої діяльності; 

б) процес планування платежів; 

в) процес стратегічного управління; 

г) процес податкового контролю. 
 

4. Перевірка, що проводиться податковим інспектором у момент 

одержання декларацій та розрахунків з використанням бухгалтерської 

звітності, називається: 

а) камеральною перевіркою; 

б) документальною перевіркою; 

в) податковою перевіркою; 

г) тематичною перевіркою. 
 

5. Перевірка, що проводиться вибірково по об’єктах оподаткування 

або по окремій його частині, називається: 
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а) камеральною перевіркою; 

б) документальною перевіркою; 

в) податковою перевіркою; 

г) тематичною перевіркою. 
 

6. Контроль за правильністю нарахування та своєчасністю сплати до 

бюджету податків та зборів називається: 

а) камеральною перевіркою; 

б) документальною перевіркою; 

в) податковою перевіркою; 

г) тематичною перевіркою. 
 

7. Вірогідність порушення податкового законодавства суб’єктом 

господарської діяльності, у результаті чого можливі втрати 

надходжень до бюджету, – це: 

а) фактор ризику; 

б) категорія уваги; 

в) податковий ризик; 

г) податкова поведінка. 
 

8. Вкажіть види податкових ризиків: 

а) галузевий; 

б) ризик оподаткування; 

в) регіональний; 

г) типу діяльності. 
 

9. Сукупність прийомів та методів організації податкових відносин з 

метою забезпечення формування дохідної частини бюджету та впливу 

податків на розвиток виробництва і соціальної сфери – це: 

а) податкова перевірка; 

б) податковий менеджмент; 

в) адміністрування податків і зборів; 

г) податкова поведінка. 
 

10. Які Ви знаєте групи управління в системі оподаткування? 

а) служби оперативного управління; 

б) вищі органи законодавчої влади; 

в) вищі органи виконавчої влади; 

г) фінансові служби. 


