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І. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, спеціальність,  

освітньо-професійна 

програма, освітній рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Заочна форма навчання  
Галузь знань:  

07 Управління та 

адміністрування 

 

Спеціальність: 

 071 Облік і оподаткування 

 

Освітньо-професійна 

програма:  

Облік і оподаткування 

 

Освітній рівень:  

Магістр 

Нормативна 

Рік навчання – 1-ий 

Кількість годин – 120 

Семестр – 1-ий 

Лекції – 8 год. 

Практичні – 8 год.  

Кількість кредитів – 4 

Самостійна робота – 90 год. 

Консультації – 14 год. 

Форма контролю: залік 
ІНДЗ: немає 

Мова навчання Українська 

 

ІІ. Інформація про викладача 

 

Прізвище, ім’я, по батькові Сафарова Анна Таджидінівна 

Науковий ступінь – кандидат економічних наук 

Вчене звання – доцент 

Посада – доцент кафедри обліку і оподаткування 

Контактна інформація: +38-050-674-35-63, Safarova.Anna@vnu.edu.ua 

Дні занять: http://194.44.187.20/cgi-bin/timetable.cgi 

 

ІІІ. Опис дисципліни 

 

1. Анотація курсу. Дисципліна Адміністрування податків (вітчизняний і міжнародний 

контексти) спрямована на формування у студентів фахових знань та вмінь щодо організації 

та здійснення адміністрування податків, налагодження відносин між платниками податків та 

органами податкової служби, відповідальності суб’єктів податкового процесу. 

2. Пререквізити. Постреквізити. 

2.1. Пререквізити. Передумовами вивчення даної освітньої компоненти є вивчені 

дисципліни освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, а 

також дисципліни магістерського рівня, як Ділова комунікація іноземною мовою, Сучасні 

інформаційні та комунікаційні технології у професійній діяльності, які викладаються 

паралельно із цією дисципліною. 

2.2. Постреквізити. Дисципліна є передумовою вивчення таких освітніх компонент, як 

Консалтинг у сфері обліку, аналізу, аудиту і оподаткування, Професійна етика бухгалтера, 

аудитора та податківця, Організація обліку, контролю, аналізу та оподаткування, Облік і 

оподаткування міжнародних операцій.  

3. Мета і завдання навчальної дисципліни. Мета навчальної дисципліни – набуття 

здобувачами вищої освіти теоретичних знань та практичних навичок з адміністрування 

податків і зборів на підприємствах, в організаціях і установах України з урахуванням умов 

сучасності та досвіду розвинених країн світу.  
Основними завданнями вивчення дисципліни Адміністрування податків (вітчизняний і 

міжнародний контексти) є: 

https://vnu.edu.ua/uk/personal/safarova-anna-tadzhidinivna
http://194.44.187.20/cgi-bin/timetable.cgi


- вивчення порядку адміністрування податків та зборів; 

- роз’яснення процедури обліку платників податків у контролюючих органах; 

- ознайомлення з інформаційно-аналітичним забезпеченням діяльності 

державної податкової служби та організацією консультування платників податків; 

- освоєння методики визначення сум податкових та грошових зобов'язань 

платника податків; 

- ознайомлення із сучасними інтернет-технологіями при адмініструванні 

податків; 

- розкриття процедури приймання та обробки податкової звітності у ДПС та 

податкового контролю у системі адміністрування податків та зборів; 

- роз’яснення порядку проведення перевірок органами державної податкової 

служби; 

- розгляд адміністрування податкового боргу платників податків; 

- роз’яснення можливої відповідальності за порушення податкового 

законодавства; 

- ознайомлення із міжнародним досвідом адміністрування податків і зборів. 

 
4. Результати навчання (компетентності). 
У результаті вивчення дисципліни Адміністрування податків (вітчизняний і 

міжнародний контексти) відповідно до освітньо-професійної програми здобувач освіти 

набуває таких компетентностей 

Інтегральна компетентність – здатність розв’язувати складні завдання і проблеми у 

сфері професійної діяльності з обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування або у 

процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та 

характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК01. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми (Теми 3, 6, 7, 8, 9). 

ЗК03. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій (Теми 3, 5). 

ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел (Теми 2, 

8, 10). 

ЗК07. Здатність працювати в міжнародному контексті (Теми 8, 10). 

ЗК08. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня 

(з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності) (Теми 1, 3, 5, 9). 

ЗК10. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів) (Тема 4). 

ЗК11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт (Тема 7). 

Спеціальні (фахові) компетентності 

СК08. Здатність виконувати адміністративно-управлінські функції у сфері діяльності 

суб’єктів господарювання, органів державного сектору (Теми 1, 2, 4, 10). 

СК09. Здатність здійснювати діяльність з консультування власників, менеджменту 

підприємства та інших користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування (Теми 2, 3, 5, 6, 8, 9). 

Програмні результати навчання  

ПР08. Обґрунтовувати вибір оптимальної системи оподаткування діяльності суб’єкта 

господарювання на підставі діючого податкового законодавства (Теми 1, 2, 4, 10). 

ПР11. Розробляти та оцінювати ефективність системи контролю суб’єктів 

господарювання (Тема 6). 

ПР17. Готувати й обґрунтовувати висновки задля консультування власників, 

менеджменту суб’єкта господарювання та інших користувачів інформації у сфері обліку, 

аналізу, контролю, аудиту, оподаткування (Теми 2, 3, 5, 8, 9). 

ПР18. Дотримуватися норм професійної та академічної етики, підтримувати 

врівноважені стосунки з членами колективу (команди), споживачами, контрагентами, 

контактними аудиторіями (Теми 1, 3). 



ПР19. Вміти проектувати, планувати і проводити пошукові і розвідувальні роботи, 

здійснювати їх інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення 

(Тема 7). 

 

 

 

 

 



5. Освітня карта навчальної дисципліни 

Назва модуля, теми, завдання для 

самостійної роботи 

Формування 

компетентностей та 

програмних результатів 

навчання 

Р
ек

о
м

ен
д

о

в
ан

і 

д
ж

ер
ел

а 

Кіль-

кість 

годин 

Вид 

навчальної 

діяльності 

Форми і методи навчання 

Оцінювання 

роботи, 

бали 

ЗК СК ПР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи адміністрування податків та зборів 

Тема 1. Порядок адміністрування податків 
та зборів 

ЗК08 СК08 
ПР08 

ПР18 
[1-23] 

1 лекція Лекція-презентація - 

- практична х - 

9 
самостійна 

робота 

Самостійна робота з навчально-методичною 

літературою 
4 

1 консультація х - 

Тема 2. Загальні положення щодо обліку 

платників податків у контролюючих 

органах 
ЗК06 

СК08 

СК09 

ПР08 

ПР17 
[1-23] 

- лекція х - 

1 практична 
Усне опитування, розв’язування практичних 

завдань, тестування 
2 

9 
самостійна 

робота 

Самостійна робота з навчально-методичною 

літературою 
2 

1 консультація х - 

Тема 3. Інформаційно-аналітичне 

забезпечення діяльності державної 

податкової служби та організація 

консультування платників податків 

ЗК01 

ЗК03 

ЗК08 

СК09 
ПР17 

ПР18 
[1-23] 

1 лекція Лекція-презентація - 

1 практична 
Усне опитування, розв’язування практичних 

завдань, тестування 
2 

9 
самостійна 

робота 

Самостійна робота з навчально-методичною 

літературою 
2 

1 консультація х - 

Тема 4. Визначення сум податкових та 

грошових зобов'язань платника податків 
ЗК10 СК08 ПР08 [1-23] 

1 лекція Лекція-презентація - 

1 практична 
Усне опитування, розв’язування практичних 

завдань, тестування 
2 

9 
самостійна 

робота 

Самостійна робота з навчально-методичною 

літературою 
2 

2 консультація х - 

Тема 5. Використання сучасних інтернет-

технологій при адмініструванні податків 

ЗК03 

ЗК08 
СК09 ПР17 [1-23] 

1 лекція Лекція-презентація  

1 практична 
Усне опитування, розв’язування практичних 

завдань, тестування 
2 

9 
самостійна 

робота 

Самостійна робота з навчально-методичною 

літературою 
2 

2 консультація х - 

Поточний контроль змістового модуля 1 

Практичні заняття 10 

Самостійна робота 10 

Контрольна робота 1 30 



Змістовий модуль 2. Організація адміністрування податків та зборів 

Тема 6. Приймання та обробка податкової 

звітності у ДПС. Податковий контроль у 

системі адміністрування податків та 

зборів. 

 

ЗК01 СК09 ПР 11 [1-23] 

1 лекція Лекція-презентація  

1 практична 
Усне опитування, розв’язування практичних 

завдань, тестування 
2 

9 
самостійна 

робота 

Самостійна робота з навчально-методичною 

літературою 
2 

1 консультація х - 

Тема 7. Порядок проведення перевірок 

органами державної податкової служби 

 ЗК01 

ЗК11 
- ПР19 [1-23] 

1 лекція Лекція-презентація  

1 практична 
Усне опитування, розв’язування практичних 

завдань, тестування 
2 

9 
самостійна 

робота 

Самостійна робота з навчально-методичною 

літературою 
2 

1 консультація х - 

Тема 8. Адміністрування податкового 

боргу платників податків 
 

ЗК01 

ЗК06 

ЗК07 

 

СК09 ПР17 [1-23] 

1 лекція Лекція-презентація  

1 практична 
Усне опитування, розв’язування практичних 

завдань, тестування 
2 

9 
самостійна 

робота 

Самостійна робота з навчально-методичною 

літературою 
2 

2 консультація х - 

Тема 9. Відповідальність за порушення 

податкового законодавства  

 ЗК01 

ЗК08 
СК09 ПР17 [1-23] 

- лекція х  

- практична х - 

9 
самостійна 

робота 

Самостійна робота з навчально-методичною 

літературою 
4 

2 консультація х - 

Тема 10. Міжнародний досвід 

адміністрування податків і зборів 
 ЗК06 

ЗК07 
СК08 ПР08 [1-23] 

1 лекція Лекція-презентація  

1 практична 
Усне опитування, розв’язування практичних 

завдань, тестування 
2 

9 
самостійна 

робота 
Самостійна робота з навчально-методичною 

літературою 
2 

1 консультація х - 

Поточний контроль змістового модуля 2 

Практичні заняття 10 

Самостійна робота 10 

Контрольна робота 2 30 

Загальна кількість балів 100 



6. Завдання для самостійного опрацювання 

Питання та завдання для самостійної роботи визначені відповідними темами курсу й 

регламентуються методичними рекомендаціями до виконання самостійної роботи, розміщені 

за посиланням: https://bit.ly/3InyQN9 

 

ІV. Політика оцінювання 

 

Політика викладача щодо студента. Відвідування занять є обов’язковим 

компонентом оцінювання. Студенти зобов’язані заздалегідь повідомляти викладача про 

відсутність на занятті. Через об’єктивні причини (наприклад, хвороба, міжнародне 

стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі з використанням системи Teams, 

Zoom, Google Meet, Google Classroom, Moodle, програм Office 365 за погодженням із 

керівником курсу. 

Політика викладача щодо зарахування результатів формальної, неформальної та 

інформальної освіти. Результати навчання, здобуті шляхом формальної, неформальної 

та/або інформальної освіти, визнаються в ВНУ імені Лесі Українки шляхом валідації. 

Визнанню можуть підлягати такі результати навчання, отримані в неформальній освіті, 

які за тематикою, обсягом вивчення та змістом відповідають як освітньому компоненту в 

цілому, так і його окремому розділу, темі (темам), індивідуальному завданню, контрольній 

роботі тощо, які передбачені програмою (силабусом) навчальної дисципліни. 

Визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та/або інформальній освіті, 

відбувається в семестрі, що передує семестру початку вивчення освітнього компонента, або 

першого місяця від початку семестру, враховуючи ймовірність непідтвердження здобувачем 

результатів такого навчання (Положення про визнання результатів навчання, отриманих у 

формальній, неформальній та/або інформальній освіті у Волинському національному 

університеті імені Лесі Українки https://ed.vnu.edu.ua/wp-

content/uploads/2020/11/1_%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD

%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB_%D1%82%D0%B0%D1%82i%D0%

B2_%D0%92%D0%9D%D0%A3_i%D0%BC._%D0%9B.%D0%A3._2_%D1%80%D0%B5%D0

%B4.pdf). 

Політика щодо академічної доброчесності. Списування під час контрольних робіт та 

заліку заборонені (в т. ч. із використанням мобільних пристроїв). 

Вимоги до академічної доброчесності визначаються Кодексом академічної 

доброчесності Волинського національного університету імені Лесі Українки, що розміщений 

на сайті університету за посиланням: https://ra.vnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/Kodeks-

akademichnoyi-dobrochesnosti.pdf. 

Назви тем 
Кількість 

годин 

Тема 1. Порядок адміністрування податків та зборів  9 

Тема 2. Загальні положення щодо обліку платників податків у контролюючих органах 9 
Тема 3. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності державної податкової служби та 

організація консультування платників податків 

9 

Тема 4. Визначення сум податкових та грошових зобов'язань платника податків 9 
Тема 5. Використання сучасних інтернет-технологій при адмініструванні податків 9 
Тема 6. Приймання та обробка податкової звітності у ДПС. Податковий контроль у системі 

адміністрування податків та зборів. 

9 

Тема 7. Порядок проведення перевірок органами державної податкової служби 9 
Тема 8. Адміністрування податкового боргу платників податків 9 
Тема 9. Відповідальність за порушення податкового законодавства  9 
Тема 10. Міжнародний досвід адміністрування податків і зборів 9 
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Політика щодо дедлайнів та перескладання. Письмові роботи, які 

виконуватимуться з порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу 

оцінку. Будь-які перескладання відбуваються лише з дозволу деканату. 

 

V. Підсумковий контроль 

 

Формою підсумкового контролю є залік. 

Якщо студент успішно виконав усі запропоновані викладачем завдання й отримав 

остаточну оцінку не менше, ніж 60 балів, підсумкову оцінку він отримує без складання 

заліку.  

У випадку незадовільної підсумкової семестрової оцінки, або за бажанням підвищити 

рейтинг, студент може добрати бали на заліку, виконавши певний вид робіт (здати одну із 

тем, перездати якусь тему, виконати практичні завдання, написати підсумковий тест). 

За умови дистанційного проходження курсу залік може складатись он-лайн у вигляді 

тестів у системі Moodle або програм Office 365. 

 

VI. Шкала оцінювання 

 

Оцінка в балах  Лінгвістична оцінка 

90 – 100 

Зараховано 

82 – 89 

75 - 81 

67 -74 

60 - 66 

1 – 59 
Незараховано 

(необхідне перескладання) 

 

VІІ. Рекомендована література та інтернет-ресурси 

 

Основна 

1. Адміністрування податків і платежів : навч. посіб. / І. А. Прокопенко, 

О. С. Іванишина, Ю. В. Панура та ін. ; за заг. ред. д.е.н., проф. В. Л. Андрущенка. Ірпінь : 

УДФСУ, 2018. 314 с.  

2. Безкровний О. В. Адміністрування податків і зборів: зарубіжний досвід для 

України. Приазовський економічний вісник. 2018. № 2(07). С. 117–121. 

3. Калінеску Т. В., Корецька-Гармаш В. О., Демидович В. В. Адміністрування 

податків : навч. посіб. К. : Центр учбової літератури, 2021. 290 с. 

4. Кміть В. М., Вовчанський Ю. В. Оцінка механізму адміністрування та регулювання 

місцевих податків та зборів в Україні. Електронне наукове фахове видання «Економіка і 

суспільство». 2018. № 15. С. 656–662. URL : 

https://economyandsociety.in.ua/journals/15_ukr/100.pdf (дата звернення: 24.08.2021). 

5. Распопова Ю. О., Єрьоміна О. Л. Оподаткування підприємств. Частина 1 Основні 

засади оподаткування в Україні: навч. посіб. Дніпро: НМетАУ, 2018. 44 с. 

6. Michael Keena, Joel Slemrodb. Optimal tax administration. Journal of Public Economics. 

Vol. 152, August 2017, P. 133-142. URL : 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0047272717300658?via%3Dihub#ab0005 

(дата звернення 24.08.2021). 

Додаткова 

7. Податковий кодекс України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text 

(дата звернення 15.08.2021). 

https://economyandsociety.in.ua/journals/15_ukr/100.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0047272717300658?via%3Dihub#ab0005
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text


8. Митний кодекс України: Кодекс України від 13 березня 2012 р. №4495-VI. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17 (дата звернення 20.08.2021). 

9. Tax Administration: Towards Sustainable Remote Working in a Post-COVID-19 

Environment. URL : https://www.oecd.org/tax/administration/ (дата звернення 25.08.2021). 

10. Richard K. Gordon. Law of Tax Administration and Procedure. URL : 

https://www.elibrary.imf.org/view/books/071/06711-9781557755872-

en/ch04.xml?tabs=Abstract(дата звернення 26.08.2021). 

 

Інтернет-ресурси 

11. Офіційний вебпортал парламенту України. Законодавство України. URL : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/index 

12. Uteka. Швидкий пошук надійних рішень і практичної інформації. URL : 

https://uteka.ua/ 

13. Інтерактивна бухгалтерія. Бухгалтерський сервіс. URL : https://interbuh.com.ua 

14. Головбух. URL : https://www.golovbukh.ua 

15. Дебет-Кредит. URL : https://dtkt.com.ua/ 

16. ІВuh. Перший в Україні супермаркет для бухгалтерів. URL : https://ibuh.info 

17. Бухгалтер 911. Сайт для бухгалтерів № 1 в Україні. URL : https://buhgalter911.com 

18. Все про бухгалтерський облік. URL : http://vobu.ua/ukr/ 

19. Онлайн помічник бухгалтера. URL : http://bux-help.pp.ua/ 

20. Облік і фінанси АПК: бухгалтерський портал. URL : http://magazine.faaf.org.ua 

21. Вісник. Офіційно про податки. URL : http://www.visnuk.com.ua/ 

22. Баланс. Група компаній. URL : https://balance.ua/ 

23. Intra-European Organisation of Tax Administrations. URL : http://www.iota-tax.org/ 
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