




 
1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, спеціальність, 

освітній рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 4,0 

Галузь знань:   

07  Управління та 

адміністрування 

Обов’язкова  

 
Рік підготовки: 

1-й 1-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання -   

не передбачено 
Спеціальність: 

071 Облік і оподаткування  

 

Семестр 

Загальна кількість годин - 

120 

 

2-й  2-й 

Лекції 

Освітній рівень: магістр  

20 год. 6-год. 

Практичні, семінарські 

20 год. 6 - год. 

Мова навчання: 

державна 

Лабораторні 

- год. - год. 

Самостійна робота 

 

80 год. 108 - год. 

У тому числі: 

Індивідуальні завдання:-год. 
Форма підсумкового 

контролю: залік 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

2.1. Метою вивчення дисципліни є допомогти студентам  розібратися в 

теоретичних та прикладних аспектах адміністрування податків, зборів, 

платежів в Україні. Важливе місце  відведено темам, які розкривають елементи 

системи адміністрування податків, зборів, платежів, що дозволяє зрозуміти та 

засвоїти механізм функціонування такої системи.  

2.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є теоретична та 

практична підготовка студентів з наступних питань: 

- Сутність та необхідність податкового адміністрування; 

- Характеристика діючої системи адміністраторів податків, зборів, 

платежів; 

- Історичний аспект адміністрування податків, зборів, платежів; 

- Права, обов’язки та відповідальність контролюючих органів; 

- Правові засади системи надання адміністративних послуг 

органами ДФС; 

-  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; 

- Поняття податкового контролю як складової системи адміністрування 

податків, зборів, платежів; 

- Горизонтальний   моніторинг як форма податкового контролю;  

- Податкові перевірки в системі податкового контролю. 

2.3. Згідно з вимогами освітньої програми навчальна дисципліна 

спрямована на формування програмних компетентностей: 

ЗК08. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 

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

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 зі стратегічними цілями підприємства.  

СК09. Здатність здійснювати діяльність з консультування власників, 

менеджменту підприємства та інших користувачів інформації у сфері обліку, 

аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.  

 

3. Результати навчання 

 

Згідно з вимогами освітньої програми навчальна дисципліна спрямована 

на формування наступних програмних результатів навчання: 

ПР 08. Обґрунтовувати вибір оптимальної системи оподаткування 

діяльності суб’єкта господарювання на підставі діючого податкового 

законодавства. 



 

ПР 14. Обґрунтовувати вибір і порядок застосування управлінських 

інформаційних технологій для обліку, аналізу, аудиту та оподаткування в 

системі прийняття управлінських рішень з метою їх оптимізації. 

ПР 17. Готувати й обґрунтовувати висновки задля консультування 

власників, менеджменту суб’єкта господарювання та інших користувачів 

інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування. 

ПР 18. Визначати актуальні проблеми та виявляти наукові факти у сфері 

теорії, методики, організації та практики обліку, аудиту, аналізу, контролю та 

оподаткування, робити науково-обґрунтовані висновки та розробляти 

пропозиції щодо їх вирішення 

 

4. Передумови для вивчення дисципліни 

 

Дисципліни, які мають бути вивчені раніше:  дисципліни, які мають 

бути вивчені в процесі здобуття попереднього рівня освіти 

        

5.  Програма навчальної дисципліни 

 

Тема 1. Теоретичні та організаційні основи податкового адміністрування. 

Поняття податкового адміністрування, його складові. Органи доходів і зборів 

України, їх завдання. Функції і права органів доходів і зборів України. 

Відповідальність платників податків.  

Тема 2. Облік платників податків. 

Облік платників податків – юридичних осіб. Облік платників податків – 

фізичних осіб.  

Тема 3. Облік податкових надходжень. 

Суть податкового зобов’язання.  Організація обліку податкових зобов’язань. 

Порядок ведення особових рахунків платників податків.  

Тема 4. Порядок погашення податкового боргу. 

Недоїмка: порядок визначення, джерела погашення. Пеня, порядок її 

нарахування. Шляхи ліквідації податкової заборгованості.  

Тема 5. Види перевірок податкових органів. 

Суть податкової перевірки, її види. Планування податкових перевірок. 

Організація і порядок проведення податкових перевірок. 

Тема 6. Контрольна діяльність податкових органів у сфері непрямого 

оподаткування.  

Камеральна перевірка декларацій по ПДВ. Документальна перевірка 

правильності нарахування та своєчасної сплати до бюджету ПДВ. Перевірка 

правильності розрахунків акцизного податку.  

Тема 7. Контроль нарахування та сплати податку на прибуток. 

Камеральна перевірка декларацій по податку на прибуток. Документальна 

перевірка достовірності відображення в обліку доходів платника.  

Обґрунтування витрат платника з метою оподаткування  

Тема 8. Контроль оподаткування доходів громадян. 

Контроль за утриманням податків з джерела доходів. Контроль за правильністю 

оподаткування іноземних громадян і осіб без громадянства  



 

Тема 9. Податковий контроль за спрощеної системи оподаткування. 

Контроль у сфері оподаткування суб’єктів малого підприємництва - юридичних 

осіб. Особливості контрольної роботи в оподаткуванні фізичних осіб – 

суб’єктів підприємницької діяльності.  

 

6.   Структура навчальної дисципліни 

 
Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб с.р. л п лаб с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ТЕМА 1. Теоретичні 

та організаційні 

основи податкового 

адміністрування 

24 4 4 - 16 14 1 1 - 12 

ТЕМА 2. Облік 

платників податків 
12 2 2 - 8 14 1 1 - 12 

ТЕМА 3. Облік 

податкових 

надходжень 

12 2 2 - 8 14 1 1 - 12 

ТЕМА 4. Порядок 

погашення 

податкового боргу 

12 2 2 - 8 13 0,5 0,5 - 12 

ТЕМА 5. Види 

перевірок 

податкових органів 

12 2 2 - 8 13 0,5 0,5 - 12 

ТЕМА 6. Контрольна 

діяльність 

податкових органів у 

сфері непрямого 

оподаткування 

12 2 2 - 8 13 0,5 0,5 - 12 

ТЕМА 7. Контроль 

нарахування та 

сплати податку на 

прибуток 

12 2 2 - 8 13 0,5 0,5 - 12 

ТЕМА 8. Контроль 

оподаткування 

доходів громадян 

12 2 2 - 8 13 0,5 0,5 - 12 

ТЕМА 9. 

Податковий 

контроль за 

спрощеної системи 

оподаткування 

12 2 2 - 8 13 0,5 0,5 - 12 

Усього годин 120 20 20 - 80 120 6 6 - 108 

 

 

 

 

7. Теми практичних занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 



 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 ТЕМА 1. Теоретичні та організаційні основи податкового 

адміністрування 
4 1 

2 ТЕМА 2. Облік платників податків 2 1 

3 ТЕМА 3. Облік податкових надходжень 2 1 

4 ТЕМА 4. Порядок погашення податкового боргу 2 0,5 

5 ТЕМА 5. Види перевірок податкових органів 2 0,5 

6 ТЕМА 6. Контрольна діяльність податкових органів у сфері 

непрямого оподаткування 
2 0,5 

7 ТЕМА 7. Контроль нарахування та сплати податку на прибуток 
2 0,5 

8 ТЕМА 8. Контроль оподаткування доходів громадян 2 0,5 

9 ТЕМА 9. Податковий контроль за спрощеної системи 

оподаткування 
2 0,5 

 
Разом 20 6 

 

8. Теми лабораторних занять.  

Не передбачено навчальним планом. 
 

9. Індивідуальні завдання 

Не передбачено навчальним планом 

 

10. Критерії оцінювання результатів навчання 

 

Оцінювання знань студентів здійснюється відповідно до Положення про 

організацію та проведення поточного і семестрового контролю результатів 

навчання у Луганському національному аграрному університеті. 

 

11. Форми поточного та підсумкового контролю і засоби діагностики 

результатів навчання 

 

Поточний контроль проводиться у вигляді опитування, тестування або 

виконання відповідних завдань. 

Підсумковий контроль проводиться у вигляді заліку. 

Засобами діагностики результатів навчання є стандартизовані тести та 

презентації студентами результатів виконаних завдань. 

Розподіл балів, які отримують студенти: 
 

Поточний контроль 
Семестровий контроль Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 

12 6 6 6 6 6 6 6 6 40 100 

Т1, Т2 ... Т9 – теми навчальної дисципліни. 

 



 

12. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання 

яких передбачає навчальна дисципліна  

 

Навчальна дисципліна передбачає використання програмного 

забезпечення: on-line: Microsoft Office 365, Moodle (GNU загальна суспільна 

ліцензія). 

 

 

13. Рекомендовані джерела інформації 

 

13.1. Навчальна та інша література 

 

Базова 

1) Бухгалтерський облік : навч. посібник / Т.В. Давидюк, О.В. Манойленко, 

Т.І. Ломаченко, А.В. Резніченко. – Харків, Видавничий дім «Гельветика», 

2017. – 392 с. 

2) Теорія і практика обліку, контролю і оподаткування в умовах глобального 

конкурентного середовища Всеукраїнської науково-практичної 

інтернетконференції. - 18-19 квітня 2019 рік – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2019. – 

298 с. 

3) Кононова О.Є. Організація бухгалтерського обліку: Навч. посібник.– 

Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, – Вена.: Premier Publishing s.r.o. Vienna, 2018. – 102 с.  

4)   Конспект лекцій у структуро-логічних схемах із дисципліни 

«Організація обліку» для студентів денної та заочної форм навчання 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітнього ступеня «Магістр»/ 

розробники Т. В. Бочуля, І. В. Янчева, В. В. Янчев. – Х. : ХДУХТ, 2017. – 200 

с.   

5) Барабанова В. В. Сучасний стан адміністрування податків / В. В. 

Барабанова // Матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції 

"Динаміка еволюції людського інтелекту, етико- естетичного сприйняття світу 

та художньої творчості" – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://icp- 

ua.com/ru/node/1059 

6) Проскура К.П. Податкове адміністрування в Україні в посткризовий 

період: ефективність та напрями модернізації [монографія] – К.: ТОВ «Емкон», 

2014. – 376 с. 

7) Ігнатенко М.М. Формування інформаційної безпеки підприємств і 

організацій в умовах автоматизації обліку та фінансової звітності. Вісник 

Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 2017. № 4 (40). С. 84-88.  

8) Мармуль Л.О., Коваль С.В., Круковська О.В. Перспективи розвитку 

національних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності. 

Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. Бердянськ: 

Видавець Ткачук О.В., 2017. № 4 (40). С. 89-92. 

   

http://icp-ua.com/ru/node/1059
http://icp-ua.com/ru/node/1059
http://icp-ua.com/ru/node/1059


 

Допоміжна література 

1. Армстронг Гарі, Котлер Філіп. Економіка. Загальний курс, 5-те видання.: 

Пер. з англ. : Уч. пос. – М. : Видавничий дім «Вільямс», 2007. – 608 с.: ил. – Парал. 

тит. англ. ISBN 978-5-8459-0131-6. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://termin.com.Ua/marketing/marketing-m/129-marketingovij-audit.html.  

2. Податковий кодекс України [Електронний ресурс] :  [Закон України 

від 02.12.2010 № 2755-ІV]. – Режим доступу:  

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

 

13.2. Електронні  ресурси 
 

1. Навчально-методичне забезпечення дисципліни [Електронний ресурс] 

- Режим доступу: http://edu.lnau.in.ua/course/view.php?id=1950 

2. Електронний репозитарій ЛНАУ[Електронний ресурс]. - Режим 

доступу: http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui\ 

3.  Інтернет ресурси: 

Верховна Рада України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : 

https://www.rada.gov.ua 

Міністерство фінансів України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

https://mof.gov.ua 

Державний комітет статистики [Електронний ресурс]. - Режим 

доступу : www.ukrstat.gov.ua 

Державна фіскальна служба України [Електронний ресурс]. - Режим 

доступу : http://sfs.gov.ua/ 
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