




 

 

  

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ»  

 Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 

3,5 
 

Напрям підготовки 

07 «Управління та 

адміністрування» 

Вибіркова 

Модулів – 3 
Спеціальність: 

071 «Облік і 

оподаткування» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 3 4–й 5–й 

Загальна кількість 

годин – 105 

Семестр 

8–й 10–й 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 4 

Ступінь 

бакалавр 

 

Лекції 

20 год. 6 год. 

Практичні заняття 

32 год. 6 год. 

Лабораторні 

- год. - год. 

Самостійна робота 

53 год. 93 год. 

Індивідуальні завдання: 

год. 

26 год.  47 год. 

Курсовий проект 

(робота) 

- - 

Вид контролю: 

іспит іспит 

 

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 0,76; 

для заочної форми навчання – 0,11. 

 

 

 

 



 

 

  

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Навчальна дисципліна «Адміністрування податків» вивчає теорію, 

методологію, практику забезпечення органами державної податкової служби 

ефективного контролю за дотриманням податкового законодавства, правильністю 

обчислення, повнотою та своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових 

фондів податків і зборів (обов’язкових платежів),установлених законодавством 

України. 

Методологічною основою дисципліни є загальнофілософські, та 

загальнонаукові принципи: діалектична логіка, порівняння, аналіз, синтез. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Адміністрування податків» є:  

формування у студентів знань сучасної теорії та практики адміністрування 

податків та актуальних проблем оподаткування. 

Завданнями вивчення навчальної дисципліни «Адміністрування податків» 

є: вивчення теоретико-організаційних засад і нормативно-правової бази 

адміністрування податків та набуття навиків організації податкової роботи й 

обліку платників податків у податкових органах. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

- теоретичні основи, науково-поняттєвий та категорійний апарат 

адміністрування податків;  

- сучасні технології адміністрування податків та особливості їх 

використання в Україні;  

- порядок узгодження та погашення сум податкових зобов’язань; контрольні 

заходи податкової служби та інших державних органів у сфері адміністрування 

податків;  

- форми податкових звітів та розрахунків, порядок і строки їх подання; 

відповідальність платників за вчинення податкових порушень, порядок 

розрахунку пені та фінансових санкцій. 

вміти :  

- самостійно користуватися законодавчими та іншими нормативно-

правовими актами з питань оподаткування юридичних та фізичних осіб;  

- перевіряти правильність заповнення декларацій, розрахунків та інших 

податкових звітів платників податків; складати податкові повідомлення та 

вимоги;  

- вести особовий рахунок платника податків;  

- складати опис активів платника податків, що знаходяться в податковій 

заставі; 

- застосовувати штрафні (фінансові) санкції до порушників податкового 

законодавства та адміністративні заходи щодо примусового стягнення податкової 

заборгованості;  

- складати та подавати оскарження на рішення щодо нарахування 

фінансових санкцій за порушення податкового законодавства. 

 



 

 

  

 

3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль 1. Загальні принципи адміністрування 

загальнодержавних податків. Облік та реєстрація платників податків 

 

Тема 1. Система адміністрування податків, зборів, платежів в Україні. 

(Сутність та необхідність податкового адміністрування. Визначення 

понятійного апарату елементів системи  адміністрування податків, зборів 

(обов'язкових платежів). Функції системи адміністрування податків та зборів 

Етапи та форми проведення контрольних дій адміністраторами податків та 

борів (обов'язкових платежів). Методи та способи впливу на підконтрольних 

суб'єктів. Принципи організації адміністрування податків і зборів. 

Характеристика діючої системи адміністраторів податків, зборів, платежів.   

Організаційна структура Державної фіскальної служби України.  Складові 

адміністрування податків та зборів органами державної фіскальної служби.) 

Тема 2. Адміністратори податків, зборів, платежів (контролюючі 

органи) (Історія становлення та розвитку адміністраторів податків, зборів, 

платежів. Права, обов'язки та відповідальність контролюючих органів. Правові 

засади системи надання адміністративних послуг органами державної 

фіскальної служби (ДФС). Адміністративні послуги ДФС України та їх 

характеристика. Види адміністративних послуг органів ДФС України.) 

Тема 3. Порядок обліку платників податків, зборів, платежів у 

контролюючих органах (Правові засади організації обліку платників податків у 

контролюючих органах. Порядок взяття на облік за основним місцем обліку 

платників податків - юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів. Взяття на 

облік за основним місцем обліку самозайнятих осіб. Порядок внесення змін до 

облікових даних платників податків. Оприлюднення даних про взяття на облік 

платників податків. Порядок зняття з обліку платників податків у 

контролюючих органах.) 

 

Змістовий модуль 2. Організація обліку податків, приймання та 

обробки податкових декларацій у контролюючих органах. Податковий 

контроль та порядок визначення податкових зобов’язань 

 

Тема 4. Особливості реєстрації платників податку на додану вартість     

(Правові засади реєстрації платників податку на додану вартість. Порядок 

реєстрації платників податку на додану вартість. Строки реєстрації платників 

податку на додану вартість . Формування та ведення Реєстру платників 

податку на додану вартість. Дані реєстру платників податків на додану 

вартість. Порядок формування індивідуального податкового номеру платників 

податку на додану вартість. Анулювання реєстрації платників податку на 

додану вартість.) 

Тема 5. Організація обліку податків, зборів, платежів у контролюючих 



 

 

  

органах  (Правові засади ведення оперативного обліку податків, зборів, 

платежів в органах ДФС України. Оперативний облік податкових надходжень до 

бюджету. Відкриття інтегрованих картків платника податків.  Електронні 

рахунки платників податку на додану вартість. Умови повернення помилково або 

надмірно сплачених податків, зборів, єдиного соціального внеску, митних 

платежів платникам.) 

Тема 6. Приймання та обробка податкових декларацій у контролюючих 

органах (Правові засади приймання податкової звітності в контролюючих 

органах. Адміністрування системи приймання та комп'ютерної обробки 

податкової звітності. Строки приймання податкових декларацій платників 

податків зборів та платежів контролюючим органом.   Порядок обробки та 

перенесення інформації з документів податкової звітності до електронних 

базконтролюючих органів. Терміни обробки податкової звітності підрозділом 

приймання та обробки податкової звітності контролюючого органу.) 

Тема 7. Податковий контроль у системі адміністрування податків, зборів 

та платежів (Поняття податкового контролю як складової системи 

адміністрування податків, зборів, платежів. Основні функції податкового 

контролю. Горизонтальний моніторинг як форма податкового контролю. 

Податкові перевірки в системі податкового контролю. Періодичність та 

тривалість проведення документальних планових перевірок платників.  Підстави 

для проведення документальної позапланової виїзної перевірки платників 

податків. Електронні перевірки як додатковий сервіс у системі податкового 

контролю.) 

Тема 8. Визначення суми податкових та грошових зобов’язань 

платника податків контролюючими органами (Поняття податкового та/або 

грошового зобов'язання та порядок їх визначення контролюючими органами. 

Строки сплати платниками податків своїх податкового зобов'язання. Податкові 

повідомлення - рішення контролюючих органів та процедура їх направлення 

(вручення) платникам податків. Процедура надсилання податкових повідомлень- 

рішень платнику податків. Порядок направлення (вручення) контролюючими 

органами податкових вимог платникам податків.) 

 

Змістовий модуль 3. Взаємини з контролюючими органами в процесі 

виконання обов’язків зі сплати податків і зборів 

 

Тема 9. Конфлікт інтересів у податкових правовідносинах та шляхи 

його вирішення (Поняття та причини виникнення конфлікту інтересів у 

податкових правовідносинах. Етапи конфлікту інтересів у податкових 

правовідносинах.  Строки адміністративного оскарження. Податкові 

консультації, податкові роз'яснення як форма запобігання конфлікту інтересів у 

податкових правовідносинах. Податковий компроміс як форма вирішення 

конфлікту інтересів у податкових правовідносинах. Правові засади застосування 

податкового компромісу.) 

Тема 10. Адміністрування податкового боргу (Поняття податкового 

боргу платника податку. Методика встановлення загрози виникнення, 



 

 

  

накопичення або непогашення податкового боргу. Розстрочення (відстрочення) 

грошових зобов'язань (податкового боргу) платників податків.) 

Тема 11. Принципи і процедури погашення податкового боргу (Джерела 

та принципи погашення податкового боргу платників податків. Податкова 

застава та процедура її застосування. Процедура застосування податкової 

застави.  Порядок застосування адміністративного арешту майна платника 

податків . Порядок погашення податкового боргу платників податків-юридичних 

і фізичних осіб. Порядок списання безнадійного податкового боргу платників 

податків.) 

 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

(ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН) 

Назви  

змістових модулів  

і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усьо

-го 

у тому числі усьо

-го  

у тому числі 

лек пр л інд СРС лек пр л інд СРС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1 

Загальні принципи адміністрування загальнодержавних податків. Облік та        

реєстрація платників податків  

Тема 1. Система 

адміністрування 

податків, збо-рів, 

платежів в Україні 

9 2 2 – 2 5 10 0,5 0,5 - 4 8 

Тема 2.  Адміністратори 

податків, зборів, плате-

жів (контролюючі 

органи) 

9 2 2 – 2 5 10 0,5 0,5 - 4 8 

Тема 3. Порядок обліку 

платників податків, збо-

рів, платежів у контро-

люючих органах  

9 2 2 – 2 5 11 0,5 0,5 - 4 8 

Тема 4. Особливості 

реєстрації платників 

податку на додану 

вартість 

10 1 4 – 2 5 11 0,5 0,5 - 4 8 

Всього за  

модулем 1 
37 7 10 – 8 20 66 2 2 - 16 32 

Змістовий модуль 2. Організація обліку податків, приймання та обробки 

податкових декларацій у контролюючих органах. Податковий контроль та порядок 

визначення податкових зобов’язань 

Тема 5. Організація 

обліку податків, зборів, 

платежів у 

контролюючих органах 

10 2 3 – 2 5 11 1 0,5 - 4 8 

Тема 6. Приймання та 

обробка податкових 

декларацій у 

контролюючих органах  

9 1 3 – 2 5 13 0,5 0,5 - 4 8 



 

 

  

Тема 7. Податковий 

контроль у системі адмі-

ністрування податків, 

зборів та платежів  

9 2 3 – 2 4 10 0,5 0,5 - 4 8 

Тема 8. Визначення 

суми податкових та гро-

шових зобов’язань плат-

ника податків контролю-

ючими органами  

9 2 3  2 4 9 0,5 0,5 - 4 8 

Всього за  

модулем 2 
37 7 12 – 8 18 66 2,5 2 - 16 32 

Змістовий модуль 3. Взаємини з контролюючими органами в процесі виконання 

обов’язків зі сплати податків і зборів 

Тема 9. Конфлік інте-

ресів у податкових 

правовідносинах та 

шляхи його вирішення 

10 2 3 – 2 5 9 0,5 0,5 - 5 10 

Тема 10. Адміністру-

вання податкового боргу  
10 2 3  2 5 8 1 0,5 - 5 9 

Тема 11. Принципи і 

процедури погашення 

податкового боргу 

11 2 4  2 5 8 1 1 - 5 10 

Всього за  модулем 3 31 6 10 – 6 15 54 1,5 2 - 15 54 

УСЬОГО ГОДИН 105 20 32 – 22 53 105 6 6 - 47 93 

 

5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ АБО СЕМІНАРСЬКИХ, АБО 

ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

№ Назва теми 

Кількість годин 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

1 

Усне та тестове опитування і розв’язання завдань за 

темою: Система адміністрування податків, зборів, 

платежів в Україні 

2 0,5 

2 

Усне та тестове опитування і розв’язання завдань за 

темою: Адміністратори податків, зборів, платежів 

(контролюючі органи) 

2 0,5 

3 

Усне та тестове опитування і розв’язання завдань за 

темою: Порядок обліку платників податків, зборів, 

платежів у контролюючих органах 

2 0,5 

4 

Усне та тестове опитування і розв’язання завдань за 

темою: Особливості реєстрації платників податку на 

додану вартість 

4 0,5 

5 

Усне та тестове опитування і розв’язання завдань за 

темою: Організація обліку податків, зборів, платежів у 

контролюючих органах 

4 1 

6 

Усне та тестове опитування і розв’язання завдань за 

темою: Приймання та обробка податкових декларацій у 

контролюючих органах 

4 0,5 

7 
Усне та тестове опитування і розв’язання завдань за 

темою: Податковий контроль у системі 
4 0,5 



 

 

  

адміністрування податків, зборів та платежів 

8 

Усне та тестове опитування і розв’язання завдань за 

темою: Визначення суми податкових та грошових 

зобов’язань платника податків контролюючими 

органами 

4 0,5 

9 

Усне та тестове опитування і розв’язання завдань за 

темою: Конфлікт інтересів у податкових 

правовідносинах та шляхи його вирішення 

2 0,5 

10 
Усне та тестове опитування і розв’язання завдань за 

темою: Адміністрування податкового боргу  
2 0,5 

11 

Усне та тестове опитування і розв’язання завдань за 

темою: Принципи і процедури погашення податкового 

боргу 

2 0,5 

ВСЬОГО 32 6 

 

6. САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

Самостійна робота студента – це основний засіб оволодіння навчальним 

матеріалом під керівництвом викладача у час, вільний від обов’язкових 

навчальних (аудиторних) занять. 

Розподіл годин самостійної роботи здійснюється відповідно до видів 

самостійної роботи студента з дисципліни та відповідних нормативів 

навантаження на студента з окремими видами самостійної роботи студента в 

годинах. 
 

№ 

з/п 
Види навчальної діяльності 

Кількість годин 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

1 Опрацювання лекційного матеріалу  11 14 

2 Підготовка до практичних занять 15 20 

3 Опрацювання окремих розділів програми, які не виносяться на 

лекції  
5 12 

4 Виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань 22 47 

5 Виконання курсового проекту (роботи) - - 

Разом з дисципліни 53 93 

 

7. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

Підготовка та виконання індивідуального комплексного завдання полягає у 

вивченні теоретичних питань за темами № 2-10. 

 

8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
 

Поточний контроль знань студентів з дисципліни здійснюється шляхом 

усного та письмово опитування студентів та розв’язання ними практичних 

завдань на практичних заняттях, а також підсумкового тестування з окремих тем 

дисципліни. 



 

 

  

Засобами для проведення поточного контролю знань студентів з дисципліни 

є: 

– завдання для проведення практичних занять; 

– завдання для самостійної роботи студентів; 

– контрольні тести з усіх тем дисципліни. 

Підсумковий контроль знань студентів здійснюється шляхом іспиту 

дисципліни на підставі накопичених кожним студентом балів рейтингу на протязі 

семестру під час поточного контролю. 

Вхідний контроль знань студентів з дисциплін, які забезпечують дану 

дисципліну, здійснюється за допомогою тестового опитування. 

Контроль залишкових знань студентів з дисципліни здійснюється за 

допомогою тестового опитування на сайті дистанційної освіти 

(moodle.vc51.onaft). 

 

9. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
 

 При викладанні дисципліни використовується КМСОНП. На практичних 

заняттях використовуються завдання для розв’язання задач, перелік запитань з 

тем для усного опитування, варіанти контрольних робіт для підсумкового 

контролю знань студентів денної форми навчання з окремих тем дисципліни.  

 

10. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

 

Рейтингова система ОНАХТ – 100-бальна. 

Робоча навчальна програма повинна передбачати розподіл цих балів у 

кожному змістовому модулі за видами контролю, в т.ч. за самостійною та 

індивідуальною роботою студентів. 

Вивчення кожного змістового модуля завершується оцінкою.  

Оцінка залікового кредиту (тобто оцінка з дисципліни за семестр) 

визначається за формулою 

Оц = 
m

M
m

i

i
1

, 

де Оц – оцінка залікового кредиту; 

Mi – оцінка за i-й змістовий модуль залікового кредиту; 

m – кількість змістових модулів у заліковому кредиті. 

Якщо вивчення дисципліни протягом семестру завершується заліком або 

екзаменом, то позитивна оцінка за змістовий модуль повинна бути в межах 60 – 

100 балів. 

          Однакові види роботи студентів обох форм навчання повинні оцінюватись 

однаковими оціночними балами, помноженими на відповідну кількість робіт. 

Виняток становить оцінка виконання індивідуальних завдань (контрольних робіт), 

що пояснюється суттєвою різницею їх змістів та обсягів – значно більших у 

заочників. 



 

 

  

          Кількість модулів обох форм навчання повинна бути однаковою. Якщо 

кількість контрольних робіт заочників менша, ніж кількість модулів, зміст 

контрольної роботи розбивається відповідно до кількості модулів.  

          Приклад зіставлення рейтингових балів для двох форм навчання змістового 

модуля, що закінчується екзаменом, наведено в таблиці 10.  
 

Таблиця 10. Оцінні бали рейтингового контролю знань студентів 
 

Вид роботи, що підлягає 

контролю 

Оцінні 

бали 

Форма навчання 

денна заочна 

min 

д/з 

max 

д/з 

Кільк. 

робіт, 

одини

ць 

Сумарні 

бали 

Кільк. 

робіт, 

одини

ць  

Сумарні 

бали 

min max min max 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 – Загальні принципи адміністрування. Облік 

платників податків Адміністрування загальнодержавних податків 

Робота на лекціях 1/2 2/4 3,5 3,5 7 1 2 4 

Виконання лабораторних   

робіт 
– – – – – – – – 

Робота на практичних / 

семінарських заняттях 

2 

/3 

3 

/7 
5 10 15 1 3 7 

Опрацювання тем, не 

винесених на лекції 

- 

/2 

- 

/5 
- - - 1 2 5 

Підготовка до практичних 

занять  
1/2 2/4 5 5 10 1 2 4 

Виконання індивідуального 

комплексного завдання 

14,5/ 

21 

23/ 

30 
1 14,5 23 1 21 30 

Проміжна сума  – – – 33 55 – 30 50 

Модульний контроль у 

поточному семестрі 
15/25 20/40 1 15 20 1 25 40 

Контроль результатів 

дистанційного модулю 

12/ 

5 

15/ 

10 
 12 15  5 10 

Рейтинг за творчі здобутки 

студентів 
0/- 10/- – 0 10 – – – 

Оцінка за модуль 1 – – – 60 100 – 60 100 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 – Організація обліку податків, приймання та 

обробки податкових декларацій у контролюючих органах. Податковий 

контроль та порядок визначення податкових зобов’язань 

Робота на лекціях 1/2 2/4 3,5 3,5 7 1 2 4 

Виконання лабораторних   

робіт 
– – – – – – – – 

Робота на практичних / 

семінарських заняттях 

2 

/3 

3 

/7 
6 12 18 1 3 7 

Опрацювання тем, не 

винесених на лекції 

- 

/2 

- 

/5 
- - - 1 2 5 

Підготовка до практичних 1/2 2/4 6 6 12 1 2 4 



 

 

  

занять  

Виконання індивідуального 

комплексного завдання 

18,5/ 

31 

23/ 

40 
1 18,5 23 1 31 40 

Проміжна сума  – – – 40 60 – 40 60 

Модульний контроль у 

поточному семестрі 
20/20 30/40 1 20 30 1 20 40 

Контроль результатів 

дистанційного модулю 
- - - - - – – – 

Рейтинг за творчі здобутки 

студентів 
0/- 10/- – 0 10 – – – 

Оцінка за модуль 2 – – – 60 100 – 60 100 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 – Взаємини з контролюючими органами в 

процесі виконання обов’язків зі сплати податків і зборів 

Робота на лекціях 1/2 2/4 3 3 6 1 2 4 

Виконання лабораторних   

робіт 
– – – – – – – – 

Робота на практичних / 

семінарських заняттях 

2 

/3 

3 

/7 
5 10 15 1 3 7 

Опрацювання тем, не 

винесених на лекції 

- 

/2 

- 

/5 
- - - 1 2 5 

Підготовка до практичних 

занять  
1/2 2/4 5 5 10 1 2 4 

Виконання індивідуального 

комплексного завдання 

27/ 

31 

34/ 

40 
1 27 34 1 31 40 

Проміжна сума  – – – 45 65 – 40 60 

Модульний контроль у 

поточному семестрі 
15/20 254/40 1 15 25 1 20 40 

Контроль результатів 

дистанційного модулю 
- - - - - – – – 

Рейтинг за творчі здобутки 

студентів 
0/- 10/- – 0 10 – – – 

Оцінка за модуль 3 – – – 60 100 – 60 100 

Разом з дисципліни 60 … 100 60 … 100 

 

Таблиця 11. Відповідність оцінки знань студентів за різними шкалами 

Підсумки складання екзамену: 

ОЦІНКА 

За національною шкалою 
Кількість балів 

за шкалою ВНЗ 
ECTS 

відмінно 88 – 100 А 

добре 
81 – 87 В 

74 – 80 С 

задовільно 
68 – 73 D 

60 – 67 E 

незадовільно 
40 – 59 FX 

0 – 39 F 



 

 

  

 

11. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

1. Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Адміністрування 

податків» для студентів ступеню «Бакалавр» спеціальності в 071 «Облік і 

оподаткування» денної форми навчання / Укл. Л.Б. Скляр – Одеса: ОНАХТ, 2017.  

2. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни 

«Адміністрування податків» для студентів ступеню «Бакалавр» спеціальності 071 

«Облік і оподаткування» заочної форми навчання / Укл Л.Б. Скляр – Одеса: 

ОНАХТ, 2017  

3. Конспект лекцій з курсу «Адміністрування податків» для студентів 

ступеню «Бакалавр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної 

форм навчання / Укл.  Л.Б. Скляр. – Одеса: ОНАХТ, 2018.  
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