
 



       

1. Опис навчальної дисципліни 
 

_________________________________Податковий контроль_________________________ 
                                                                                    (назва) 

 

 

Галузь знань, спеціальність, освітня програмка, освітній ступінь 

Освітній ступінь Бакалавр 

Спеціальність 072 – «Фінанси, банківська справа та 

страхування» 

Освітня програма Фінанси і кредит 

Характеристика навчальної дисципліни 

Вид Вибіркова 

Загальна кількість годин 120 

Кількість кредитів  ECTS  4 

Кількість змістових модулів 2 

Курсовий проект (робота) (за 

наявності) 

- 

Форма контролю Іспит 

Показники навчальної дисципліни для денної та заочної форми 

навчання 

 Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

Рік підготовки (курс) 4 - 

Семестр 8 - 

Лекційні заняття 13 - 

Практичні, семінарські заняття 26 - 

Лабораторні заняття - - 

Самостійна робота 81 - 

Індивідуальні заняття - - 

Кількість тижневих аудиторних 

годин для денної форми навчання 

3 - 

 

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Курс «Податковий контроль» дозволяє одержати необхідну суму знань, 

яка відповідає вимогам до фахівців вищої кваліфікації. 

Мета вивчення дисципліни формування у здобувачів вищої освіти знань з 

організації податкового контролю та методики податкових перевірок, 

додержання законодавства у сфері оподаткування, притягнення до 

відповідальності за податкові правопорушення. Дисципліна «Податковий 

контроль» спрямована на формування у здобувачів вищої освіти професійних 

навичок роботи у контролюючих органах, а також податкового обліку і 

планування на мікроекономічному рівні. 



Основними завданнями, що мають бути вирішені у процесі викладання 

дисципліни, є: 

- вивчення основ організації превентивного, камерального та 

документального контролю; 

- освоєння методики податкових перевірок за окремими платежами до 

бюджету; 

- набуття практичних навичок оформлення та реалізації матеріалів 

перевірок. 

Предметом навчальної дисципліни є організаційно-правові  та методичні 

засади здійснення податкового контролю в Україні. 

Вивчивши курс здобувач вищої освіти повинен знати: 

- організаційну структуру функціонального та спеціалізованого контролю в 

системі органів податкової служби; 

- інформаційне та нормативне забезпечення контрольної діяльності; 

- періодичність здійснення контрольних функцій та процедур; 

- методичні прийоми камеральних, фактичних та документальних перевірок; 

- відповідальність за податкові правопорушення.  

Вивчивши курс здобувач вищої освіти повинен вміти: 

- вибирати платників для здійснення контрольних дій на основі 

ризикоорієнтованих технологій; 

- здійснювати камеральну перевірку податкової звітності; 

- формувати перелік підприємств для включення до планів-графіків 

документальних перевірок; 

- оцінювати вірогідність показників податкової звітності під час 

документальних перевірок; 

- оформляти проміжний та зведений акти податкових перевірок, протокол 

про адміністративне правопорушення та постанову про адміністративне 

стягнення; 

- давати висновок на заперечення платника за результатами проведених 

перевірок. 

Набуття компетентностей:  

загальні компетентності (ЗК): 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК 2. Здатність планувати та управляти часом.  

ЗК 3. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК 4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК 5. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні, здатність 

до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК 6. Здатність спілкуватися державною та іноземними мовами як усно, 

так і письмово.  

ЗК 7. Здатність працювати в міжнародному контексті.  

ЗК 9. Здатність бути критичним і самокритичним.  

ЗК 10. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість, адаптуватися та 

діяти у новій ситуації.  

ЗК 11. Здатність працювати як у команді, так і автономно.  



ЗК 12. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної 

діяльності).  

ЗК 13. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів), соціально-

відповідально та громадянсько-свідомо. 

фахові  (спеціальні) компетентності (ФК):  

СК 1. Розуміння та здатність до критичного осмислення концептуальних 

основ економічної теорії, які стосуються фінансів, банківської справи та 

страхування й узагальнюють засади і закономірності функціонування та 

розвитку фінансових систем.  

СК 2. Здатність опановувати та усвідомлювати інформацію щодо 

сучасного стану і тенденцій розвитку фінансових систем (державні фінанси, у 

т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, 

фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування).  

СК 3. Вміння використовувати теоретичний та методичний 

інструментарій фінансової, економічної, математичної, статистичної, правової 

та інших наук для діагностики стану фінансових систем.  

СК 4. Здатність використовувати базові знання і практичні навички у 

сфері монетарного, фіскального регулювання та регулювання фінансового 

ринку.  

СК 6. Здатність складати та аналізувати фінансову звітність, 

інтерпретувати та використовувати фінансову та пов’язану з нею інформацію.  

СК 7. Здатність виконувати контрольні функції у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування.  

СК 8. Здатність формувати та реалізовувати комунікації в сфері фінансів, 

банківської справи та страхування.  

СК 9. Здатність обґрунтовувати, приймати професійні рішення в сфері 

фінансів, банківської справи та страхування та брати відповідальність за них.  

СК 10. Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно 

підвищувати свою професійну підготовку у сфері фінансів, банківської справи 

та страхування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. Програма та структура навчальної дисципліни для денної форми 

навчання  

Структура навчальної дисципліни 

 
Назви змістовних модулів і 

тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усьо

го 

у тому числі усь

ого 

 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

Змістовний модуль 1. Теоретичні та методичні основи податкового контролю 

 
Тема 1. Сутність і значення  

податкового контролю 
12 1 2   9       

Тема 2. Нормативне та 

інформаційне забезпечення 

податкового контролю 

12 1 2   9       

Тема 3. Організація 

податкового контролю в 

Україні. 

12 1 2   9       

Тема 4. Податкові 

перевірки в системі 

податкового контролю 

15 2 4   9       

Тема 5. Оформлення та 
реалізація матеріалів 

податкових перевірок 

14 1 4   9       

Разом за змістовним 

модулем 1 
65 6 14   45       

Змістовний модуль 2. Організація перевірок окремих видів податків та зборів 

 

Тема 6. Контроль 
справляння податку на 

прибуток 

15 2 4   9       

Тема 7. Організація та 

методика контролю 

справляння непрямих 

податкі 

15 2 4   9       

Тема 8. Контроль 
справляння податків з 

доходів фізичних осіб 

13 2 2   9       

Тема 9. Світовий досвід 
податкового контролю  

12 1 2   9       

Разом за змістовним 

модулем 2 
55 7 12   36       

Усього годин 120 13 26   81       

 

 

 

 

 

 



Програма навчальної дисципліни 

 

Тема 1. Сутність і значення податкового контролю 
Зміст поняття «податковий контроль». Завдання податкового контролю. Об’єкт, 

предмет та суб’єкти податкового контролю. Функції податкового контролю. Загальноправові 

принципи податкового контролю. Загальноуправлінські методи податкового контролю. 

Спеціальні методи податкового контролю. Класифікація видів податкового контролю. 

 

Тема 2. Нормативне та інформаційне забезпечення податкового 

контролю 
Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності контролюючих органів. Податкова 

інформація та джерела її отримання. Запит про подання інформації, необхідної для 

виконання покладених на податкові органи функцій, завдань, та її документального 

підтвердження. Зустрічні звірки. Форма запиту на проведення зустрічної звірки. Оформлення 

результатів зустрічної звірки. Акт відмови від підписання довідки про результати зустрічної 

звірки. 

 
Тема 3. Організація податкового контролю в Україні 

Створення Державної податкової служби України, як самостійного органа виконавчої 

влади, зміна рівня підпорядкування податкової служби. Модернізація та реорганізація 

податкової служби у рамках євроінтеграції України. Створення Міністерства доходів та 

зборів, шляхом об’єднання Податкової та Митної служб. Утворення Державної фіскальної 

служби України. Реорганізація ДФСУ шляхом поділу на Державну податкову службу і 

Державну митну службу України. 

 

Тема 4. Податкові перевірки в системі податкового контролю 

Камеральні перевірки: суть і предмет. Терміни проведення камеральних перевірок. 

Документальні перевірки: суть і предмет. Документальна планова перевірка. Складання 

плану-графіка проведення документальних перевірок. Періодичність проведення 

документальних планових перевірок. Тривалість документальних планових перевірок. 

Документальна позапланова перевірка. Підстави для проведення позапланових 

документальних перевірок. Тривалість документальних позапланових перевірок. 

Документальна виїзна перевірка. Документальна невиїзна перевірка. Фактичні перевірки. 

Підстави для проведення фактичних перевірок. Тривалість фактичних перевірок.  

 

Тема 5. Оформлення та реалізація матеріалів податкових перевірок 

Оформлення результатів податкових перевірок. Матеріли перевірки: акт/довідка 

перевірки, пояснення та їх документальні підтвердження надані платниками податків, 

заперечення на результати перевірки надані платником податків. Строки складання і надання 

результатів перевірок платникам податків. Структура та форма акта податкової перевірки. 

Вручення та підписання акта перевірки. Акт-відмова. Період прийняття податкових рішень 

контролюючими органами. Заперечення на акт перевірки. Процедура розгляду заперечення 

на акт перевірки. 

 
Тема 6. Контроль справляння податку на прибуток 

 

Законодавча і нормативна база податкового контролю з податку на прибуток 

підприємств. Порядок проведення камеральної податкової перевірки. Порядок відбору 

платників податків за факторами ризику. Категорії платників податків: сумлінний платник, 

платник, який має резерви для збільшення бази оподаткування, платник з ознаками 

шахрайства, нульовик. Порядок проведення документальної податкової перевірки з податку 

на прибуток підприємств: доходи та витрати, основні засоби, операції особливого виду, 

порядок документального підтвердження здійснення операцій, порядок застосування ставок, 



пільгових умов та методів податкового обліку. Порядок документального оформлення 

результатів податкових перевірок. 

 

Тема 7. Організація та методика контролю справляння непрямих податків 

Законодавча і нормативна база податкового контролю з податку на додану вартість. 

Перевірка декларації на етапі її прийняття. Приймання та обробка податкової звітності з 

податку на додану вартість в умовах подання розшифровок. Категорії платників податку: 

нульова, перша, друга. Камеральна перевірка податкової звітності з податку на додану 

вартість: порядок та терміни проведення. Документальна невиїзна податкова перевірка: 

порядок та терміни проведення. 

Камеральна перевірка розрахунків акцизного податку: порядок та терміни 

проведення. Порядок проведення документальної податкової перевірки з акцизного податку: 

отримання ліцензій на виробництво та реалізацію алкогольних напоїв та тютюнових виробів, 

документальне підтвердження здійснення операцій, застосування ставок, пільгових умов та 

методів податкового обліку, визначення максимальної роздрібної ціни, маркування 

підакцизних товарів.  

 

Тема 8. Контроль справляння податків з доходів фізичних осіб 

Законодавча і нормативна база податкового контролю з податку на доходи фізичних 

осіб. Камеральна перевірка декларації з податку на доходи фізичних осіб та податкового 

розрахунку за формою № 1ДФ: порядок та терміни проведення. Порядок проведення 

документальної податкової перевірки з податку на доходи фізичних осіб: визначення 

доходів, застосування податкової соціальної пільги та податкової знижки, документальне 

підтвердження здійснення нарахування та перерахування податку, застосування ставок, 

пільгових умов. 

 

Тема 9. Світовий досвід податкового контролю 

Податкові системи різних країн світу. Організація податкового контролю у Франції, 

основні методи боротьби з ухиленням від сплати податків. Система органів податкового 

контролю Японії.  Контрольні функції  Національного податкового управління, що 

структурно входить до Міністерства фінансів Японії. Головні принципи діяльності 

зазначених органів. Шведська система податкового контролю. Шведське законодавство 

регламентує застосування камерального та документального податкового контролю.  

 

 

 

4. Теми семінарських занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Не передбачено навчальним планом  

 
                                                                                                              

5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Сутність і значення  податкового контролю 2 

2 Нормативне та інформаційне забезпечення податкового 

контролю 

2 

3 Організація податкового контролю в Україні. 2 

4 Податкові перевірки в системі податкового контролю 4 

5 Оформлення та реалізація матеріалів податкових 

перевірок 

4 



6 Контроль справляння податку на прибуток 4 

7 Організація та методика контролю справляння непрямих 

податків 

4 

8 Контроль справляння податків з доходів фізичних осіб 2 

9 Світовий досвід податкового контролю  2 
 

6. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Не передбачено навчальним планом  

 

7. Контрольні питання, комплекти тестів для визначення рівня 

засвоєння знань студентів 

1. Особливості масово-роз’яснювальної роботи податкових органів. 

2. Діяльність податкових органів щодо проведення масово- 

роз’яснювальної роботи із платниками податків. 

3. Розгляд звернень і листів платників податків та прийняття по них 

відповідних рішень. 

4. Зарубіжний досвід проведення контролю органами податкової 

служби. 

5. Сутність, об’єкти та суб’єкти податкового контролю. 

6. Етапи податкового контролю. 

7. Форми податкового контролю. 

8. Організація контрольно-перевірочної роботи податковими органами. 

9. Класифікація податкових перевірок. 

10. Державна фіскальна служба України: структура і завдання. 

11. Модернізація роботи органів податкового контролю. 

12. Методика та способи проведення податкового контролю. 

13. Особливості проведення виїзних документальних перевірок 

органами податкового контролю. 

14. Проведення до перевірочної роботи органами податкового 

контролю. 

15. Мета, порядок і критерії відбору платників податків для проведення 

та складання плану-графіку документальних перевірок. 

16. Порядок аналізу інформації про платників податків. 

17. Планування та організаційні заходи щодо проведення перевірки. 

18. План-графік проведення документальних перевірок фінансово- 

господарської діяльності платників податків. 

19. Взаємодія структурних підрозділів державних податкових органів 

при проведенні перевірок суб’єктів господарювання. 

20. Взаємодія платників податків та представників податкових органів 

під час організації контрольно-перевірочного процесу. 

21. Процес проведення перевірки: здійснення фактичного контролю, 

вивчення документів, операцій, записів у реєстрах та звітності. 



22. Види та способи здійснення правопорушень у сфері податкового 

законодавства. 

23. Аналіз виявлених порушень та вилучення документів у процесі 

перевірки. 

24. Продовження та оперативне супроводження перевірки органами 

податкової міліції. 

25. Зміст акта перевірки органів державної фіскальної служби. 

26. Оформлення акта про результати перевірки діяльності суб’єктів 

господарювання – юридичних та фізичних осіб. 

27. Методика оформлення довідки про результати перевірки суб’єктів 

підприємницької діяльності. 

28. Інформативні додатки до акта перевірки. 

29. Підписання акта перевірки порядок його реєстрації та зберігання. 

30. Ознайомлення посадових осіб платника податків з актом перевірки 

та виявленими порушеннями. 

31. Умови застосування реєстратора розрахункових операцій. 

32. Сутність адміністративних правопорушень. 

33. Фінансові санкції. 

34. Пеня. 

35. Податкове зобов’язання, порядок його узгодження та сплати. 

36. Непрямі методи визначення податкових зобов’язань. 

37. Податкове повідомлення і податкова вимога. 

38. Порядок погашення податкового боргу. 

39. Застосування податкового компромісу. 

40. Податкова застава. 

41. Продаж активів, що перебувають у податковій заставі. 

42. Адміністративний арешт активів, їх оцінка та реалізація 

 
 

 

8. Методи навчання 

Методи навчання поділяють за відповідним етапом навчання, на кожному 

з яких розв'язують специфічні завдання: орієнтація на методи підготовки 

студентів до вивчення матеріалу, що передбачає пробудження інтересу, 

пізнавальної потреби, актуалізацію базових знань, необхідних умінь і навичок; 

на методи вивчення нового матеріалу; на методи конкретизації й поглиблення 

знань, набування практичних умінь і навичок, які сприяють використанню 

пізнаного; на методи контролю й оцінки результатів навчання. Крім того, у 

навчальному процесі викладач виокремлює методи пояснення навчальної 

дисципліни, різноманітні методи організації самостійної роботи студентів. 

Пояснювально-ілюстративний метод. Студенти здобувають знання, 

слухаючи лекцію, з навчальної або методичної літератури, через екранний 

посібник у "готовому" вигляді. Сприймаючи й осмислюючи факти, оцінки, 

висновки, вони залишаються в межах репродуктивного (відтворювального) 



мислення. Такий метод найширше застосовують для передавання значного 

масиву інформації.  

Метод проблемного викладення. Використовуючи відповідні джерела й 

засоби, педагог, перш ніж викладати матеріал, ставить проблему, формулює 

пізнавальне завдання, а потім, розкриваючи систему доведень, порівнюючи 

погляди, різні підходи, показує спосіб розв'язання поставленого завдання. 

Студенти стають свідками і співучасниками наукового пошуку. 

Частково-пошуковий, або евристичний метод. Його суть полягає в 

організації активного пошуку розв'язання висунутих педагогом пізнавальних 

завдань на основі евристичних програм і вказівок. Процес мислення набуває 

продуктивного характеру, але його поетапно скеровує й контролює педагог або 

самі студенти на основі роботи над програмами та з навчальними посібниками. 

Такий метод, як евристична бесіда є перевіреним способом активізації 

мислення, спонукання до пізнання. 

Дослідницький метод. Після аналізу матеріалу, постановки проблем і 

завдань та короткого інструктажу студенти самостійно вивчають літературу, 

джерела, ведуть спостереження і розрахунки та виконують інші пошукові дії. 

Ініціатива, самостійність, творчий пошук виявляються в дослідницькій 

діяльності найповніше. Методи навчальної роботи безпосередньо переходять у 

методи, які імітують, а іноді й реалізують науковий пошук. 

Методи контролю та самоконтролю: методи усного контролю; методи 

письмового контролю та самоконтролю; методи практичного контролю і 

методи практичного самоконтролю. 

 

 

9. Форми контролю 

Формами контролю знань студентів є поточний контроль, проміжна 

атестація та підсумковий контроль.  

Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських та 

практичних занять і має на меті перевірку рівня підготовки студента у вивченні 

поточного матеріалу. Поточний контроль може здійснюватись шляхом усного 

та письмового опитування, розв’язку тестових завдань, підготовки доповідей та 

рефератів, виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання.  

Проміжна атестація для студентів очної форми навчання має на меті 

визначити сукупність знань студента з дисципліни по завершенню певного 

етапу вивчення дисципліни і проводиться у формі контрольних завдань та 

тестування по кількох темах у вигляді модулів.  

Підсумковий контроль проводиться в кінці семестру для визначення 

обсягу знань студента по закінченню курсу і здійснюється у формі іспиту.  

Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне 

опитування, співбесіда, доповідь, повідомлення, залік.  

Методи письмового контролю: модульне письмове завдання, звіт, 

реферат.  

Методи комп’ютерного контролю: тестові програми.  

Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, 

самоаналіз. 

 



 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Оцінювання знань студента відбувається за 100-бальною шкалою і 

переводиться в національні оцінки згідно з табл. 1 «Положення про екзамени та 

заліки у НУБіП України» (наказ про уведення в дію від 27.12.2019 р. № 1371)  

 

Рейтинг студента, Бали 
Оцінка національна за результати складання 

Екзаменів заліків 

90 - 100 Відмінно Незадовільно 

74 - 89 Добре 

60 - 73 Зараховано 

0 - 59 Задовільно Не зараховано 

 

Для визначення рейтингу студента (слухача) із засвоєння дисципліни 

RДИС (до 100 балів) одержаний рейтинг з атестації (до 30 балів) додається до 

рейтингу студента (слухача) з навчальної роботи RНР (до 70 балів): R ДИС = R НР 

+ R АТ . 

 

 

11. Методичне забезпечення 

1. Навчально-методичнтий комплекс з дисципліни «Податковий 

контроль» для підготовки фахівців ОС «Бакалавр» спеціальність 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування» 

2.  Тітенко З.М. Методичні вказівки для вивчення дисципліни 

«Податковий контроль» Навчальне видання К.: Вид. центр НУБіП України, 

2021. – 100 с.  

3. Податковий контроль [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://elearn.nubip.edu.ua/mod/page/view.php?id=4874 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Рекомендована література 

 

Основна 

1. Бюджетний кодекс України // Офіційний вісник України від 

13.08.2010., № 59. [Електронний ресурс] – Режим доступу до кодексу: 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 

2. Митний кодекс України. Відомості Верховної Ради України: документ 

4495-17, редакція від 01.01.2018 року. URL : www.rada.gov.ua 

3. Податковий кодекс України // Офіційний вісник України від 

02.12.2010., № 2755-VI. [Електронний ресурс] – Режим доступу до кодексу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 

4. Біляк Ю.В., Тітенко З.М. Податкова система: Навчальний посібник К.: 

НУБіП України, 2021.  634 с. 

5. Березовська Л. О. Податковий контроль [Текст] : навчальний посібник / 

Л. О. Березовська; Національний університет біоресурсів і 

природокористування України.  К.: ЦП "Компринт", 2016.  261 с. 

6. Валігура В. А. Податковий контроль: навчальний посібник. Тернопіль: 

ТНЕУ, 2016. 228 с.  

7. Бурова Т.А. Практикум з податкового обліку і контролю: Навчальний 

посібник. Миколаїв: ТОВ «Дизайн Поліграфія», 2017. 134 с. 

 

Допоміжна 

1. Ліпський В. В. Фінансовий контроль і податковий контроль: 

спільні риси й відмінності. Право і суспільство. 2016. № 3(1). С. 142–147. 

2. Плакся Н. А. Правові аспекти здійснення окремих видів 

податкового контролю. Вісник господарського судочинства. 2016.  № 1. С. 

162–167. 

3. Ліпський В. В. Податковий контроль: загальна характеристика. 

Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право.  

2016.  Вип. 38(1).  С. 180–183. 

4. Мушенок В. В. Перспективи правового регулювання 

партнерських відносин у сфері податкового контролю. Міжнародний 

науковий журнал "Інтернаука". Серія : Юридичні науки. 2017. № 2. С. 40–

43. 

5. Козаченко Д. Д. Історія становлення податкового контролю в 

Україні: від незалежності до євроінтеграційної трансформації. 

Південноукраїнський правничий часопис.  2016.  № 1. С. 126–129. 

6. Савченко А. М. Проблеми аналізу фінансово-господарської 

діяльності підприємства в податковому контролі. Економіка та держава. 

2017.  № 4. С. 75–78. 

7. Проблеми розвитку податкової політики та оподаткування : 

монографія / за заг. ред. Ю. Б. Іванова. Х. : ВД "ІНЖЕК", 2007.  448 с. 

8. Мельник М.І., Лещух І.В. Податковий контроль в Україні: 

проблеми та пріоритети підвищення ефективності: монографія. Львів: ДУ 

«Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України», 

2015. 330 с.  

9. Буглаєва О. Ю. Податковий контроль: теоретичний аспект. 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
http://91.219.144.9/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=NUBIP&P21DBN=NUBIP&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0


Наукові праці НДФІ. 2009.  №4.  С. 131–137.  

10.  Буряк П. Ю. Податковий контроль. К. : ХайТек Прес, 2007.  С. 

134 

11. Вітвіцька Н.С., Кузьмінська О.Е., Контроль і ревізія: Навчально 

– методичний посібник для самост. вивч. дисц. Київ: КНЕУ, 2000. 166 с. 

12. Демченко О.П. Оцінка ефективності податкового контролю. 

Приазовський економічний вісник. 2019. № 4 (15). С. 253-257. 

13. Мельниченко Р. Податковий контроль трансфертного 

ціноутворення в Україні. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 

2019. № 5. С. 63–79 

 

 

13. Інформаційні ресурси 

1. Офіційний сайт Президента України. URL: http://www.president.gov.ua/.  

2.Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: 

http://www.zakon.rada.gov.ua/. 

3. Офіційний сайт Комітету Верховної Ради України з питань бюджету. 

URL: http://www.budget.rada.gov.ua/. 

4. Офіційний сайт Урядового порталу. URL: http://www.kmu.gov.ua/. 

5.Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: 

http://www.minfin.gov.ua/. 6.Офіційний сайт Державної казначейської служби 

України. URL: http://treasury.gov.ua/ main/uk/index.  

7. Офіційний сайт Державної фіскальної служби. URL: 

http://minrd.gov.ua/.  

8. Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. 

URL: http://www.me.gov.ua/.  

9.Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua/ 
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